PARA UMA
CASA DE BANHO
MELHOR
SOLUÇÕES GEBERIT PARA REMODELAR A CASA DE BANHO

TUDO
MUDA!
Vivemos num mundo de constante mudança, onde
a tecnología é constantemente aperfeiçoada.
É evidente que todos nos deleitamos com
recordações do passado e gostamos de retroceder
no tempo, procurando nas antigas modas,
modelos e desenhos que aplicamos no presente.
Contudo, queremos sempre acompanhar as
últimas tendências com tecnologías e desenhos
inovadores.
Tudo isto já se encontra presente nas nossas
casas, com soluções tecnológicas inovadoras
em cozinhas, salas, quartos, onde há 30 anos
nada disto existía. Então e porque não fazer o
mesmo nas casas de banho e esquecermo-nos do
tradicional modelo de casa de banho?
Deixe-nos apresentar-lhe todas as nossas
soluções de desenho inovador para a sua casa de
banho.
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MOTIVOS PARA ENCASTRAR E SUSPENDER

ANTIGO VS. MODERNO
VS.

VS.
TELEFONE DE DISCO
1930

A patente deste tipo de telefone foi registada em 1892 e
introduziu-se em 1904. Mas só começaram a ser largamente
utilizados por utilizadores privados na década de 1930. com
este tipo de telefone já não era necessário um operador. Estes
telefones de marcação rotativa usaram-se até finais da década de
1980.

SMARTPHONE
ATUALIDADE

Toda a gente tem pelo menos um. Principalmente para uso
pessoal, mas alguns também o têm para o trabalho. Não é só um
telefone, mas funciona também como um mini computador com
ligação à Internet, faz videochamadas e tem câmara fotográfica.

MÁQUINA DE ESCREVER
1970

As máquinas de escrever saíram para o mercado em meados do
século XIX. Muitos de nós aprendemos o sistema de datilografia
numa delas. Foram utilizadas até finais dos anos 80. É sempre
bom recordar, mas quem gostaria de voltar a usá-las?

VS.

CARRO ANTIGO
1980

Um carro tinha de ser fiável. A comodidade e a sustentabilidade
eram pontos secundários. Devido à crise do petróleo, os preços
da gasolina eram bastante elevados, mas os carros da época
consumiam uma média de 15 litros por cada 100 km.
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CARRO SUSTENTÁVEL
ATUALIDADE

Um casso sustentável é uma necessidade nos tempos que
correm. A comodidade ao conduzir longas distâncias também.
Hoje em dia, um automóvel precisa de uma média de 6 litros de
combustível por cada 100 km.

PORTÁTIL
ATUALIDADE

Um portátil moderno precisa de satisfazer muitas das nossas
necessidades e ser rápido e fiável. O melhor é que se pode levar
para qualquer lado e, assim, não dependemos de um local de
trabalho definido.

VS.
SANITA AO CHÃO
1940

Nos anos 40 e 50, as pessoas começaram a instalar casas
de banho dentro de casa. Era um luxo ter uma casa de banho
assim. Mas a sanita era volumosa e a descarga e a drenagem
continuavam a ser muito ruidosos.

SANITA SUSPENSA
ATUALIDADE

Um estilo moderno, combinado com uma limpeza fácil, traduz-se
em higiene e conforto.
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CLÁSSICO E
TRADICIONAL

MODERNO E
MELHORADO
Uma sanita suspensa com autoclismo de interior
é o padrão do design de vanguarda.

Uma sanita ao chão, com autoclismo de
exterior é o que estamos habituados.
O clássico.

VANTAGENS

POUPANÇA DE ÁGUA
Quase todos os autoclismos de exterior
do mercado estão equipados com
descarga dupla que poupa no consumo
de água.

INCONVENIENTES

O design é pouco estético e dá um
aspeto antiquado à casa de banho.

Difícil de limpar: com a sanita ao chão e o
autoclismo de exterior há muita
superfície para limpar e muitos recantos
onde não é fácil chegar.

Difícil de limpar significa que é necessário
perder muito tempo nesta tarefa. Para
hotéis, por exemplo, não é a melhor
solução dado que o pessoal da limpeza
precisa de trabalhar rapidamente.

Investir muito tempo na limpeza traduz-se
em custos.
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VANTAGENS

MELHOR EM ESTÉTICA
A sanita suspensa proporciona à casa de
banho um estilo moderno e inovador.

MELHOR EM LIMPEZA
Conseguem-se acabamentos lisos, sem
recantos nem obstáculos e a casa de
banho torna-se muito fácil de limpar.

MELHOR EM ESPAÇO
Com a sanita suspensa ganha-se espaço
e uma nova sensação de amplitude na
casa de banho.

MELHOR EM HIGIENE
As sanitas Geberit Rimfree®, desenhadas
sem aro nem rebordos no interior, fazem
da casa de banho um lugar ainda mais
higiénico.
POUPA TEMPO
Como a solução suspensa se limpa com
tanta facilidade, poupa muito tempo. Um
fator importante não só para os hotéis.

MELHOR EM POUPANÇA
O tempo é dinheiro, por isso, ao não
precisar de tanto tempo para limpar, já se
está a poupar.

POUPANÇA DE ÁGUA
Todos os autoclismos Geberit dispõem
de descarga dupla para poupar água.
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SANITAS SUSPENSAS

MELHOR EM
HIGIENE
1.

recantos de acumulação de bactérias

Poupar tempo e produtos de limpeza
significa também poupar dinheiro.
Especialmente nas áreas públicas e
semipúblicas, como hotéis ou edifícios de
escritórios, dado que aí é necessário pessoal
de limpeza.

Uma sanita ao chão com autoclismo de
exterior dá muito mais trabalho a limpar do
que uma suspensa. Esta última tem menos
cantos onde a sujidade e o pó podem ficar
agarrados. Os germes não têm onde se
esconder.

2.
Uma sanita suspensa necessita de
menos produtos de limpeza que uma ao
chão, o que poupa dinheiro e protege o
ambiente.

3.

CONCLUSÃO

limpeza difícil

Limpar uma sanita suspensa é muito
mais fácil e requer menos tempo do que
limpar uma sanita ao chão. As razões são
óbvias: na sanita de chão há muito mais
para limpar, a superfície é muito maior,
os cantos onde a sujidade e as bactérias
podem aderir são mais numerosas e há
partes que, em geral, não se limpam ou
que simplesmente são difíceis de chegar.

Habitualmente, a sanita é colocada em
lugares pequenos e/ou instala-se ao
lado de uma parede ou de um lavatório.
Isso significa que temos de nos baixar
para chegar aos cantos mais afastados.
É evidente que também existe esse
problema com uma solução suspensa,
mas o esforço que requer é muito menor.
Com uma sanita suspensa obtém a melhor
solução possível.

«Mais higiénico» não significa que demora
mais tempo a limpar a casa de banho. Pelo
contrário: a solução suspensa limpa-se
muito mais rápido.
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RAZÕES PARA ESCOLHER A SANITA SUSPENSA

POUPAR ESPAÇO
GANHAR EM CONFORTO
Poupar espaço não só é crucial para dar à sua casa de banho um toque moderno, mas também para
melhorar o seu conforto. Dependendo da casa de banho, a necessidade de ganhar espaço é um fator
muito importante. Tanto se a casa de banho for pequena como se não for, ter mais espaço na casa de
banho ajuda a movimentarmo-nos de forma mais cómoda na divisão e a ter mais sensação de bem-estar.

POUPE ESPAÇO COM A SANITA SUSPENSA

-25%
510
680

350

360

Pode poupar espaço na casa de banho porque
a mesma é pequena, ou simplesmente por
comodidade.

- 25%

↑
Uma sanita ao chão projeta-se profundamente na divisão.
Uma sanita suspensa ajuda a ganhar espaço.
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PARA UMA CASA DE
BANHO MELHOR
MELHOR EM FIABILIDADE
Mais de 50 anos a fabricar
autoclismos de interior e mais de
60 milhões de autoclismos
instalados. Qualidade Geberit
assegurada, com 10 anos
de garantia e 25 anos de
disponibilidade de peças de
substituição.

MELHOR EM ESPAÇO
Com o autoclismo de
interior e uma sanita
suspensa conseguirá
ganhar mais espaço e
sensação de amplitude na
casa de banho.

BENEFICIE DA EXPERIENCIA DA GEBERIT
COM SOLUÇÕES PARA A REMODELAÇÃO DA
CASA DE BANHO.

MELHOR EM LIMPEZA
Ao eliminar o autoclismo de
exterior, retirar a sanita do
chão as paredes ficam livres
de obstáculos e de recantos
de difícil acesso, sendo tudo
muito fácil limpar.

MELHOR EM MANUTENÇÃO
Já está na hora de esquecer o
mito de que há que picar a parede
para fazer a manutenção dos
autoclismos de interior. Esta
realiza-se através do orifício,
onde é colocada a placa
de descarga de forma simples,
rápida e sem ferramentas.
MELHOR EM
TRANQUILIDADE
O autoclismo de interior está
integrado numa estrutura de
aço que se fixa na parede.
Este conjunto suporta até 400
kg de peso. Tranquilidade
absoluta, pois a sanita não cai.
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MELHOR EM DESIGN
A Geberit disponibiliza uma gama de
placas de descarga com uma grande
variedade de design e acabamentos e
cinco séries de louça sanitária e móveis
da casa de banho com modelos para
todos os gostos e necessidades.

MELHOR EM INOVAÇÃO
A Geberit permite mais conforto
na casa de banho com as
aplicações inovadoras: sanitas
bidé AquaClean, o sistema de
eliminação de odores Geberit
DuoFresh ou as placas sem
contacto.
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PLACAS GEBERIT

A MELHOR
ESCOLHA
O design marca a diferença: A Geberit permite-lhe ter uma casa de
banho com design personalizado e contemporâneo, uma vez que a equipa
com novas e inovadoras funções.
Uma ampla variedade de materiais, formas, cores, superfícies e tamanhos.
Escolha a placa de que mais gosta e integre-a no seu ambiente de casa
de banho.

Placa Geberit Sigma21.
Melhor em design.

Placa Geberit Sigma70.
Melhor em elegância.

SÉRIE 30

SÉRIE 50

Para obter mais informações sobre
as placas Geberit, visite
www.geberit.pt/placas

Placa Geberit Omega30.
Melhor em tamanho e versatilidade.

SÉRIE 60

SÉRIE 70

Placa Geberit Sigma20.
Melhor em variedade.

Novos acabamentos. Melhor em estilo.

SÉRIE 01

SÉRIE 20

SÉRIE 10

SÉRIE 21

SÉRIE10

SÉRIE 80

PLACA
SIGMA

Personalizável

Personalizável

Personalizável

PLACA
OMEGA

PLACAS
À DISTÂNCIA
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GEBERIT DUOFRESH

MELHOR SEM
ODORES
AR LIMPO
O Geberit DuoFresh é a solução para que o ar da
sua casa de banho esteja sempre limpo: os odores
desagradáveis são extraídos diretamente na sua origem:
no interior da taça da sanita. O filtro de favo de cerâmica
garante uma limpeza profunda do ar antes de este
retornar à casa de banho através da placa.

Graças ao sensor de proximidade,
o sistema de eliminação de odores
é ligado automaticamente quando
alguém se senta na sanita. A luz de
orientação LED embutida e a inserção
do bloco de higiene oferecen um
benefício adicional.

O filtro de favo de cerâmica e o dispositivo para
inserção do bloco de higiene são facilmente
acessíveis atrás de placa de descarga.

Sinopse das vantagens:
• T
 er uma boa qualidade do ar não deveria
ser um luxo, está comprovado que os odores
influenciam o nosso humor.

O ar proveniente da sanita é completamente
purificado pelo filtro de favo de cerâmica.

• O
 Geberit DuoFresh é mais eficiente e poupa mais
energia do que qualquer ambientador ou janelas
abertas.
• O
 Geberit DuoFresh é intuitivo apesar de toda a sua
tecnologia estar oculta dentro da parede.
• Compatível com os autoclismos de interior Geberit
Sigma e quase todas as placas de descarga Sigma.

A luz de orientação LED embutida oferece um
benefício adicional. Abaixo da placa de descarga,
um brilho suave irá guiá-lo até o WC.

• Geberit DuoFresh elimina os maus odores
diretamente na sanita, o ar é limpado a través de um
filtro de favo de cerámica e o ar limpo retorna à casa
de banho.
Eliminação de odores desagradáveis diretamente
da sua fonte.
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COLEÇÃO
A CASA DE BANHO
GEBERIT
Sete séries de louça sanitária e móveis, para uma casa de banho melhor.
Equipamentos de louça sanitária de grande qualidade e soluções integrais para
a casa de banho com um design inovador e funções sofisticadas que facilitam a
vida: são estas as características da coleção A casa de banho Geberit. Sete séries
para a casa de banho que oferecem uma gama de produtos adequados para todos
os gostos, necessidades e orçamentos, quer em casas de banho privadas como
públicas.
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GEBERIT ACANTO

GEBERIT ICON

MELHOR EM DESIGN: MODERNO E INOVADOR
A série Geberit Acanto, tem uma ampla gama de
designs versáteis e compatíveis com qualquer estilo
na casa de banho. Móveis sanitários e de qualidade,
projetados para atender estilos de vida diferentes.

GEBERIT CITTERIO

GEBERIT XENO 2

MELHOR EM DESIGN: VERSÁTIL E
TODO-O-TERRENO.
A casa de banho é um reflexo da personalidade.
A série Geberit iCon é tão multifacetada como as
pessoas de hoje em dia. Louça sanitária e móveis da
casa de banho num design claro, linear e moderno
que proporciona uma impressionante versatilidade.

GEBERIT SMYLE

GEBERIT SELNOVA
NOVO

MELHOR EM DESIGN: ITALIANO EM ELEGÂNCIA SIMPLES
E INTEMPORAL.
A Geberit Citterio combina contornos puristas com formas,
fluídas, resultando numa linguagem de design inconfundível.
Uma série para a casa de banho com produtos de gama alta,
originais, elegantes e de qualidade. A série Geberit Citterio
reflete o selo de qualidade do célebre arquiteto e designer
italiano Antonio Citterio.
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MELHOR EM DESIGN: EQUILIBRIO E PERFEIÇÃO.
A série para casas de banho Geberit Xeno2 é sinónimo de design
minimalista. As linhas exteriores geométricas com formas
suaves no interior do lavatório que criam a impressão de que a
água lhe tenha dado um formato natural. A Geberit Xeno2 conta
com uma gama de produto perfeitamente coordenada e de
design inteligente e bem pensado.

MELHOR EM DESIGN: LEVE E HARMONIOSO.
A redesenhada série Geberit Smyle ainda parece mais delicada
e moderna. Com o seu design contemporâneo e linhas
elaboradas, esta série de casa de banho cria um ambiente
relaxante e positivo. A Geberit Smyle atinge o mais elevado nível
de conforto na casa de banho devido ao seu sentido de
organização e ao uso eficiente do espaço.

MELHOR EM DESIGN: CLÁSSICO E INTEMPORAL.
Com as suas linhas clássicas, a série Geberit Selnova para casa
de banho podem ser incorporadas em qualquer casa de banho.
A Geberit selecionou um design simples e discreto e trouxe a
funcionalidade à frente. A série Geberit Selnova distingue-se
pela sua excelente relação de custo e intransigente elevada
qualidade da qual a Geberit é sinónimo.
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NOVO

NOVO

GEBERIT ONE

MÓVEIS DE CASA DE BANHO GEBERIT VARIFORM

MELHOR EM DESIGN:
FLEXÍVEL E FUNCIONAL

POSSIBILIDADES
INFINITAS

• Altura ajustável.
• Rimfree®, sem rebordos, melhor em
higiene.
• Tecnologia de descarga TurboFlush,
mais suave e silenciosa.
• Assento e tampa muito fáceis de retirar
para limpar.
• Tampa da sanita com sistema SoftClosing.
• Bidé com calha oculta.
• Louça com acabamento Keratect.

DESIGN MINIMALISTA
O seu design minimalista e sóbrio proporciona à
zona do lavatório uma sensação de leveza, e
complementa perfeitamente o design esbelto e
moderno dos lavatórios.

SANITA GEBERIT ONE
Geberit ONE é a primeira sanita do mercado que permite ajustar a sua altura
de instalação na própria porcelana da sanita, sem precisar de tocar em nada
a estrutura de montagem, nem os pinos que a prendem à estrutura. A altura
da sanita pode baixar 1 cm ou subir até 3 cm. Desta forma, é muito fácil
adaptá-la às necessidades de cada utilizador, depois de a obra ou reforma
estar praticamente terminada.

A interação entre os móveis e o lavatório de bancada
VariForm faz com que o seu design minimalista e a
leveza que emanam passem para um primeiro plano.
Os rebordos em preto produzem um grande efeito
visual nas estantes feitas em laminado compacto
muito resistente. O sóbrio design exterior dos
móveis continua no interior.

Geberit ONE permite uma solução simples nos casos em que, depois de
instalar a estrutura na parede, a altura da sanita não satisfaz o cliente ou não
é cómoda. Isto é possível graças a um inovador sistema de regulação
incorporado no interior da louça sanitária, mesmo onde a sanita encaixa na
estrutura.
Para além desta inovação pioneira, a sanita Geberit ONE está equipada com
sistema de descarga TurboFlush e dobradiças QuickRelease, o que permite
a fácil extração da tampa e do assento para facilitar os trabalhos de limpeza.
BIDÉ GEBERIT ONE
Tal como a sanita, o bidé Geberit ONE também permite ajustar a sua altura
de instalação e é ao mesmo tempo elegante e perfeitamente proporcional.
Além disso, tem a calha oculta, o que lhe dá um toque extra de
modernidade.
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Os novos móveis de casa de banho Geberit
VariForm são o complemento perfeito para a
gama de lavatórios Geberit VariForm, lançada
em 2019. Já é possível configurar a zona do
lavatório com lavatórios de bancada VariForm
com um estilo coerente.

+3 cm

-1 cm

VARIEDADE DE ESTILOS
Se for necessário mais espaço de arrumação ou dois
lavatórios na casa de banho, podem combinar-se
diferentes móveis entre si, o que possibilita uma
grande flexibilidade de design. Os móveis estão
disponíveis numa vasta gama de cores: branco, lava
mate e nogueira americana, por isso encaixam
harmoniosamente em muitos estilos de decoração.
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NOVO

GEBERIT SELNOVA

MELHOR EM DESIGN:
CLÁSSICO
E INTEMPORAL

A série de casa de banho Geberit Selnova foi
ampliada de forma significativa, o que garante
a existência da solução adequada para cada
necessidade.
As principais novidades que se incluem na série
são: uma gama de móveis e espelhos totalmente
nova; novos modelos de sanitas suspensas que
ocultam o sifão e uma nova versão compacta
que também oculta as fixações à parede.

A Selnova apresenta um design clássico e
intemporal e propõe produtos adequados para todos
os gostos. Esta série de casa de banho distingue-se
pela sua excelente relação qualidade-preço e pela
qualidade sem concessões que é sinónimo da
Geberit.
O MODELO ADEQUADO PARA CADA CLIENTE
Os lavatórios e sanitas da série Geberit Selnova estão
disponíveis em dois modelos diferentes. A Selnova
tem um design redondo e orgânico, enquanto a
Selnova Square apresenta, tal como indica o seu
nome em inglês, um formato mais quadrado e
geométrico. As sanitas estão disponíveis na versão
de chão e suspensas na parede, tanto num design de
formato fechado ou parcialmente fechado (com
fendas para fixação na parede). Em todas as gamas da
série existem modelos com design Rimfree®.
NOVOS MODELOS COMPACTOS
Geberit Selnova apresenta como novidade modelos
compactos, com uma projeção menor e com
fixações ocultas, o que os torna ideais para casas
de banho pequenas. A gama Selnova Compact
inclui duas sanitas suspensas de apenas 49 cm, um
bidé suspenso e sete lavatórios com larguras de 40
a 65 cm.
GAMA DE MÓVEIS
Agora, a Geberit Selnova inclui móveis de lavatório
com um design moderno, com portas e gavetas com
mecanismo SoftClosing em larguras de 55, 60, 80 e
100 cm. Podem combinar-se com o lavatório de
rebordos finos para formar um conjunto de alta
qualidade. Além da versão com revestimento branco
de alto brilho, a gama de cores inclui designs em lava
mate e em nogueira clara ou escura.
Para as gavetas existem caixas de arrumação
opcionais. Um armário baixo modular em duas
alturas proporciona possibilidades de arrumação
adicionais. A gama completa-se com armários de
espelho com luz opcional.
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SEM REBORDOS, MELHOR EM HIGIENE

SANITAS
GEBERIT RIMFREE®

Além de definir tendências com designs e
soluções contemporâneas, os produtos Geberit
são projetados para facilitar a higiene e limpeza
na casa de banho.
O design Geberit Rimfree® está presente nas
sanitas de quase todas as séries da Coleção
A Casa de Banho Geberit. Uma casa de banho
melhor em higiene para todos os gostos e
necessidades.

Para além do design, a higiene e a limpeza fácil são
também fatores decisivos na escolha de uma ou outra
da sanita cerâmica. Os rebordos de descarga tradicionais atraem germes, sujidade e depósitos. As sanitas
Geberit Rimfree®, ao contrário são concebidas inteiramente, sem aro e sem rebordo de descarga. Portanto,
não há lugares escondidos, difíceis de alcançar, onde
as bactérias poderão acumular desenvolverem-se os
maus odores. Como as sanitas Geberit Rimfree® são
muito mais fáceis de limpar, convertem-se na primeira
opção, se o que queremos é uma casa de banho melhor em higiene. As sanitas Geberit Rimfree® apresentam uma tecnologia de descarga patenteada e desenvolvida pela Geberit. Uma guia de descarga garante
uma descarga higienicamente perfeita após cada uso
e com menos quantidade de água.
TECNOLOGIA INOVADORA DE
DESCARGA DE ÁGUA
As sanitas Geberit Rimfree® estão equipadas com uma
tecnologia de descarga especialmente desenvolvida
e patenteada pela Geberit. Uma guia subtil dirige a descarga da água para o interior da sanita, garantindo a
sua adequada limpeza.

↑
As sanitas convencionais possuem um aro de descarga que não
é fácil de limpar. A sujidade e as bactérias acumulam-se nesta
zona de difícil acesso, causando odores desagradáveis.

www.geberit.pt/rimfree

↑
No entanto, com a tecnologia Geberit Rimfree®, não há nenhum
rebordo. A superfície interior macia de uma sanita Geberit
Rimfree® fica limpa com uma única passagem. E o melhor é que
se consegue ver imediatamente se foi removida toda a sujidade.
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TECNOLOGIA TURBOFLUSH

GEBERIT KERATECT®

LIMPEZA
EM PROFUNDIDADE

PORCELANA COM
ESMALTADO ESPECIAL

A tecnologia de descarga TurboFlush proporciona
uma descarga ótima para uma limpeza perfeita. Uma
única abertura de descarga lateral é suficiente para a
descarga da água.
• Vantagens do TurboFlush:
• Limpeza fácil por ser uma sanita Geberit Rimfree®,
sem rebordos.
• Descarga mais silenciosa.
• Descarga de água otimizada para uma limpeza
perfeita.

O esmalte especial Geberit KeraTect® garante muitos anos de
proteção para a louça sanitária.
O Geberit KeraTect® aplica-se sobre o esmalte standard. Fundese com a porcelana e cria uma superfície não porosa e
extremamente fina.
As características do KeraTect® são as seguintes:
• Uniformidade e ausência quase total de poros.
• Repelente da sujidade, limpo e higiénico.
• Limpeza fácil
• Durabilidade e resistência aos arranhões.
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GEBERIT AQUACLEAN

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

HIGIENE INTIMA
SÓ COM ÁGUA

NOVO

A Geberit AquaClean Tuma é uma solução versátil e
compacta adequada para qualquer casa. Este ano
aumentamos a família de sanitas bidê AquaClean
com uma nova versão ao chão, disponível para os
modelos Comfort e Classic. A Geberit AquaClean
Tuma possui tecnologia de jato de água WhirlSpray e
o design interior da sanita é Geberit Rimfree®, sem
aros, nem rebordos. Está também convenientemente
equipada com um sistema de eliminação de odores
integrado e eficiente, uma tampa com design
ergonómico e com aquecimento do assento, um
secador de ar quente e um prático comando remoto.
PARA TODAS AS NECESSIDADES
A Geberit AquaClean Tuma (suspensa e ao chão)
está disponível em duas versões. A Tuma Classic
possui as funções básicas de uma sanita bidé. A
versão Comfort oferece todas as funções e recursos
adicionais, como o secador, o assento aquecido, o
jato de água suave para senhoras, a deteção
automática do utilizador ou o sistemaintegrado de
eliminação de odores. Para além disto, está
disponível em quatro cores diferentes para o topo
superior da tampa que pode ser combinado com o
acabamento da placa de descarga do autoclismo de
interior: branco, aço inoxidável escovado, vidro
branco e vidro preto.

O novo Geberit AquaClean Tuma
oferece frescura e conforto para
qualquer casa de banho. Devido à
sua forma compacta a sanita bidé
aproveita muito bem o espaço.
↓

EQUIPAMENTO TUMA COMFORT & CLASSIC
Tecnologia de jato de água WhirlSpray com
cinco configurações reguláveis de pressão
para o jato

Sanita Geberit Rimfree® sem rebordos no
interior

Posição do braço telescópico com chuveiro
ajustável individualmente

Temperatura regulável do jato de água

Jato oscilante

Função de remoção de calcário

Função SoftClosing

Função QuickRelease para a tampa de sanita

Função de poupança de energia

FUNÇÕES ADICIONAIS DO AQUACLEAN TUMA COMFORT:

HIGIENE E FRESCURA EM QUALQUER MOMENTO
A água é a base da higiene pessoal diária. Limpa, refresca
e traz uma sensação de bem-estar. Com as sanitas
bidé Geberit AquaClean também pode desfrutar deste
bem-estar na casa de banho. Ficará impressionado
com as suas sofisticadas funções de bidé. Descubra
a sanita que o limpa só com água. Aproveite a sensação
de higiene e frescura ao longo do dia.
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Comando remoto intuitivo e dotado de um
layout claro

Jato de água suave para senhoras

Aquecimento do assento da sanita

Secador

Sistema de eliminação de odores

Sistema de deteção do utilizador
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GEBERIT AQUACLEAN SELA
GEBERIT AQUACLEAN SELA

MELHOR EM HIGIENE
E BEM-ESTAR

Com o novo modelo AquaClean Sela, a Geberit
disponibiliza uma sanita bidé com funções básicas e
extremamente fácil de usar, parecendo uma sanita
convencional. Esta sanita bidé limpa com um bom
jato de água vaporizada à temperatura do corpo.
A intensidade pode ser ajustada em cinco níveis
diferentes e o jato de água oscilante proporciona
uma higiene profunda.
TECNOLOGIA INTELIGENTE
A tecnologia inteligente da função do jato de água,
assim como as ligações de água e eletricidade estão
ocultas na sanita cerâmica. A Geberit AquaClean
Sela e adapta-se a qualquer ambiente de casa de
banho. Têm comando remoto e um assento
ergonómico impressionante e excecionalmente
confortável.

Para obter mais informações
sobre as sanitas bidé Geberit
AquaClean, visite
www.geberit.pt/aquaclean

Tecnologia do jato de água WhirlSpray com
cinco configurações reguláveis de pressão
para o jato

Jato de água para senhoras para limpeza
delicada

Sanita Geberit Rimfree® sem rebordo no
interior e com tecnología de descarga
TurboFlush

Função SoftClosing e SoftOpening

Comando remoto intuitivo e dotado de um layout claro

Função QuickRelease para a tampa e o assento da
sanita

Luz de orientação ajustável

Sistema de deteção do utilizador

Posição do braço telescópico com chuveiro
ajustável individualmente

Função de poupança de energia

Temperatura regulável do jato de água

Função de remoção de calcário

Jato oscilante
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GEBERIT AQUACLEAN MERA

GEBERIT AQUACLEAN MERA

MELHOR EM HIGIENE
E CONFORTO

A Geberit AquaClean Mera destaca-se pela sua
revolucionária tecnologia de conforto. O sistema
patenteado WhirlSpray do jato de água garante uma
higiene suave e intensa com baixo consumo de água.
O sistema híbrido fornece água quente de forma
imediata e contínua. Outro destaque é a sanita
Geberit Rimfree®, sem rebordos. Este recurso é a
base da inovadora tecnologia TurboFlush, que
permite uma limpeza completa e silenciosa da sanita
bidé.
CARACTERÍSTICAS VERSÁTEIS
A Geberit AquaClean Mera está disponível em dois
modelos, Classic e Comfort, e em dois acabamentos:
completamente branco ou em uma combinação de
branco com cromado brilhante. A sua tecnologia
inovadora inclui um sistema eficaz de eliminação de
odores, uma função inteligente de secagem por
ar quente e um comando remoto fácil de usar que
permite que ativar as diferentes funções de maneira
intuitiva e de acordo com suas preferências. Para
além disto, possui uma luz de orientação que ajuda
a guiar durante a noite, um sistema de abertura e
fechamento automático da tampa da sanita e com
aquecimento do assento.

EQUIPAMENTO MERA COMFORT & CLASSIC
Tecnologia do jato de água WhirlSpray com
cinco configurações reguláveis de pressão
para o jato

Secador

Sanita Geberit Rimfree® sem rebordo no
interior e com tecnología de descarga
TurboFlush

Sistema de eliminação de odores

Comando remoto intuitivo e dotado de um
layout claro

Função QuickRelease para a tampa e o
assento da sanita

Posição do braço telescópico com chuveiro
ajustável individualmente

Sistema de deteção do utilizador

Temperatura regulável do jato de água

Função de remoção de calcário

Jato oscilante

Função de poupança de energia

Jato de água para senhoras para limpeza
delicada
FUNÇÕES ADICIONAIS DO AQUACLEAN MERA COMFORT:
Luz de orientação com várias cores

Mecanismo automático sem contacto para a tampa de
sanita

Aquecimento do assento da sanita
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DUCHES GEBERIT
MELHOR
EM INOVAÇÃO
Soluções eficazes com estilo: atualmente os duches de pavimento
definem tendências nas casas de banho com design inovador. A Geberit
combina a máxima liberdade de design, fácil limpeza, instalação simples e
desempenho ideal com as suas soluções inovadoras, como as calhas de
duche Geberit CleanLine ou o sifão de parede Geberit Wall Drain.

MELHOR EM LIMPEZA
As soluções Geberit para duche
evitam o aparecimento de
praticamente qualquer tipo de
sujidade e são facilmente limpas.
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MELHOR EM ESTÉTICA
O aspeto intemporal garante
uma estética sofisticada
que nunca passa de moda.

MELHOR EM FIABILIDADE
Soluções fiáveis e duradouras
devido à ampla experiência
da Geberit em tecnologia para a
casa de banho.
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CALHAS DE DUCHE GEBERIT CLEANLINE

MELHOR EM
LIMPEZA

←
ELEGANTE E FUNCIONAL
A água flui perfeitamente, não importa
onde é aplicada a calha Geberit
CleanLine. A sua instalação nivelada
elimina as bordas no duche de
pavimento.
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FÁCIL DE INSTALAR E
LIBERDADE DE DESIGN
A calha de duche feita de aço inox pode
ser usada com qualquer pavimento. Pode
ser cortada ao comprimento necessário
durante a instalação.

PRÁTICO FILTRO DE CABELOS
O filtro para cabelos é particularmente
fácil de limpar e impede eficazmente
a entrada de cabelos e sujidade.

SEM ACUMULAÇÃO DE SUJIDADE
A calha de duche Geberit CleanLine não
drena a água do chuveiro ao longo de
toda a calha, mas através de um elegante
colector central. Não há áreas
escondidas, portanto a sujidade não se
irá acumular ou gerar odores
desagradáveis.

DESIGN INTEMPORAL
E DURADOURO
O aço inoxidável escovado do perfil
oferece uma aparência intemporal que
é agradável aos olhos e adapta-se a
qualquer estilo e dura muito tempo com
a sua beleza inalterada.

CLEANLINE80
Nova calha para duche Geberit disponível
em aço inoxidável com acabamento
escovado, champagne e cromado preto.

CleanLine20 - Escovado/Preto (00)

CleanLine20 - Escovado/Polido (KS)

CleanLine60 - Escovado/Preto (00)

CleanLine60 - Escovado/Polido (KS)

CleanLine80 - Champanhe (39)

CleanLine80 - Escovado/Polido (KS)

CleanLine80 - Cromado preto (QC)

CleanLine personalizável
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VANTAGENS NUMA VISTA DE OLHOS

GEBERIT WALL DRAIN

• A água desaparece pela parede e o duche de
alvenaria melhora a qualidade de toda a casa
de banho.

MELHOR EM
CONFORTO

• O sifão de parede garante a continuidade
do pavimento do duche e permite a sua fácil
limpeza, sem elementos que a dificultem.

PERSONALIZÁVEL
Com a opção de acabamento
personalizável, o espelho
torna-se praticamente
invisível.
↓

• Tecnologia oculta na parede desenvolvida
com a experiência de mais de 70 milhões de
instalações embutidas Geberit em todo o
mundo.
• Fácil de limpar. Concentramos os trabalhos de
limpeza na grelha que se retira com as mãos.
No interior existe um filtro anti-cabelos.
• Melhora o conforto do duche ao eliminar a
grelha metálica do chão.

O sifão de parede Geberit Wall Drain para duches de alvenaria é uma solução inovadora
que coloca a drenagem do duche na parede e melhora o conforto ao eliminar as
grelhas metálicas do chão. Não se trata apenas de uma solução estética, mas técnica
dado que simplifica em grande medida a instalação de um duche de alvenaria, dado
que todas as instalações ficam atrás da parede. O pavimento transforma-se numa
superfície contínua e sem obstáculos que se pode revestir facilmente e até equipar
com aquecimento por chão radiante, sem interrupção.
CORES/MATERIAIS

←
Graças aos diversos acabamentos do
espelho, o sifão de parede Geberit
para duche adapta-se a qualquer
design de casa de banho.
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Cromado brilhante

Aço inoxidável polido

Branco alpino

Aço inoxidável escovado, aparafusável

Aço inoxidável escovado
Acabamento personalizável
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PRÓXIMOS DOS NOSSOS CLIENTES

MELHOR
EM SERVIÇO
LIGUE GRÁTIS PARA
O 800 25 26 27
A Geberit coloca à sua disposição um número de telefone
gratuito que proporciona ao mercado um serviço de linha direta
connosco para o poder atender tal como merece.
• Apoio ao cliente gratuito e personalizado.
• Respostas às suas perguntas.
• Combine visitas aos showrooms da Geberit em Barcelona e
Lisboa.
• Conheça os nossos pontos de venda, instaladores
recomendados e muito mais.

GEBERIT NAS REDES SOCIAIS
• Siga todas as nossas novidades nos nossos perfis nas redes
sociais.
• Não perca os nossos conteúdos no Instagram, Facebook,
Linkedin e YouTube.
• Para mais informação, não esqueça de visitar a nossa página
de internet: www.geberit.pt

@geberit_pt
@Geberit.pt
geberit.pt/youtube
Geberit Portugal

www.geberit.pt/apoioaocliente

CATÁLOGO ONLINE E PESQUISADOR DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
Para saber tudo acerca dos produtos Geberit e criar o seu próprio catálogo com os
produtos Geberit que mais utiliza no seu dia a dia profissional.
Consulte online o Catálogo online e o Pesquisador de Peças de Substituição Geberit.
Aí terá acesso a:
• Todos os produtos e peças de substituição Geberit.
• Fichas técnicas com as características de todos os produtos.
• Desenhos dos produtos em Autocad e outros formatos.
• Manuais de instruções de instalação e utilização.
www.geberit.pt/catalogoonline
DELEGADOS TÉCNICOS GEBERIT
A nossa equipa de vendas está muito perto de si para lhe proporcionar apoio técnico sempre que precisar.
Consulte qualquer dúvida sobre características de produto, técnicas especiais de instalação e de planificação de um projeto ou
se precisar de assessoria sobre que Solução Geberit é a mais
adequada para as características da casa de banho em que está
a trabalhar.
Os nossos Delegados Técnicos disponibilizam o seu conhecimento e experiência para assessorá-lo nas obras e projetos. Da
mesma forma, fazem-lhe formações adaptadas às suas necessidades, tanto sobre as novidades Geberit como sobre as melhores soluções para ter sucesso em qualquer projeto de casa de
banho.

GEBERIT PRO
• Toda a informação da Geberit numa App.
• Catálogo de produtos e pesquisador de peças
sobresselentes.
• Digitalização de código de barras para encontrar a
informação do produto.
• Identificador automático de placas de
descarga para encontrar rapidamente as peças
sobresselentes do autoclismo de interior e muitas
mais.

A nossa rede de Delegados Técnicos estende-se a nível nacional assegurando-nos de estar muito perto de si e que recebe
apoio e assessoria sempre que precisar.
Contacte-nos para pedir uma visita do nosso Delegado Técnico
na sua zona.
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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
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