A casa
de banho
Geberit
Melhor em inovação, simplicidade e fiabilidade

Geberit, para uma
casa de banho melhor
Qualidade, design e tecnologia à frente
e atrás da parede.

Espelhos e espelhos
com armários
Soluções inteligentes
de iluminação e
espaço de
arrumação.

Placas para autoclismos de
interior
Tecnologia de elevada
qualidade atrás da parede.
Design e estética à frente.

Móveis de casas de
banho com design
inteligente
Soluções para
aproveitar bem o
espaço disponível.

Sanitas suspensas
Elegantes e fáceis
de limpar.

Louça sanitária
higienica e duradoura.
Design e qualidade para
todos os gostos.

Duches de pavimento
Soluções inteligentes
para drenar a água do
duche.

Design Rimfree,
sem rebordos
Não se acumula a
sujidade ou as
impurezas.

Geberit KeraTect®:
louça sanitária com
esmalte especial
O esmalte Geberit KeraTect® é aplicado sobre o esmalte
padrão. Funde-se permanentemente com a cerâmica,
criando uma superfície virtualmente não porosa e
extremamente polida.
Esta superfície tão lisa dificulta a aderência da sujidade e
garante uma limpeza mais fácil. Para além disto, oferece
outra clara vantagem uma vez que protege e mantem por
muito mais tempo o brilho da louça sanitária. O Geberit
KeraTect® está presente na série Geberit Citterio e Geberit
Xeno2. ←

Móveis de casa
de banho
Superfícies elegantes, designs claros e elementos que
combinam perfeitamente com a louça sanitária Geberit.
Com os móveis Geberit, as casas de banho transformam-se
em espaços harmoniosos.
Nos móveis Geberit para casa de banho são usados só
materiais de elevada qualidade, resistentes à humidade,
com revestimentos e acessórios muito duráveis. Para além
dos armários de lavatório, estas gamas compreendem uma
variedade de móveis de casa de banho para praticamente
qualquer tipo de decoração. Com muitos detalhes
inteligentes, como a organização dos compartimentos e
gavetas ou a iluminação, criam mais espaço de arrumação e
ajudam a criar o máximo conforto na casa de banho. ←

Sanitas suspensas
As sanitas suspensas proporcionam às casas de banho
uma aparência elegante e arrumada e facilitam a limpeza do
chão e da parede. São uma referência para todas as casas
de banho de design, tendo comprovada a sua fiabilidade há
vários anos em milhões de instalações.
Com as estruturas Geberit atrás da parede, satisfaz-se
todas as suas necessidades e pretensões atuais e para o
futuro - por ex. com uma fonte de alimentação para sanitas
bidé, descargas sem contacto ou um sistema de extração
de odores. ←

Duches de
pavimento
Os duches de pavimento estão em voga. Entre as inúmeras
soluções disponíveis no mercado a Geberit oferece um valor
acrescentado. Com soluções inovadoras, como as calhas de
duche Geberit da série Geberit CleanLine e o sifão de parede
Geberit Wall Drain para duches consegue-se total liberdade de
design, fácil limpeza, conforto e fiabilidade. ←

Extração de
odores Geberit
Os odores persistentes podem transformar a sua visita à
casa de banho numa experiência desagradável. 92 por
cento das pessoas são da opinião que o nosso humor é
influenciado pelos odores. Os purificadores de ar apenas os
ocultam. Ventilar a casa de banho nem sempre é possível,
devido a construção fechada ou condições climáticas
extremas.
A Geberit resolve este problema com o sistema de extração
de odores que remove os odores directamente da origem,
da sanita .
Esta inovadora extração de odores da sanita pode ser
realizada com uma variedade de soluções: Com o Geberit
DuoFresh - sistema de extração de odores por trás da placa
de descarga Sigma40 e com as sanitas bidé Geberit
AquaClean Mera Comfort. ←

Geberit AquaClean:
Higiene intima com
água
Nos últimos 35 anos a Geberit tem vindo a melhorar a
função do jato de água suave das suas sanitas bidé até
chegar à perfeição. Ao mesmo tempo, investimos também
no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e funções
de conforto que tornam as nossas sanitas bidé Geberit
AquaClean em líder do mercado europeu. Os diferentes
modelos oferecem múltiplas funções que permitem
disfrutar, na higiene intima, de uma experiência única em
bem-estar. ←

As sanitas Geberit
Rimfree®
Para além do design, a higiene e a facilidade de limpeza são
também fatores decisivos na escolha da louça sanitária. Os aros
das sanitas tradicionais atraem germes, sujidade e depósitos. As
sanitas Geberit sem rebordos são concebidas inteiramente sem
um aro de descarga e sem rebordo. Portanto, não há espaços
ocultos e de difícil acesso, onde as bactérias podem acumular-se
e desenvolver-se os maus odores. Porque as sanitas sem
rebordos são muito mais fáceis de limpar, são a primeira escolha,
quando se pretende higiene na casa de banho.
As sanitas Geberit Rimfree® apresentam uma tecnologia
patenteada de descarga desenvolvida pela Geberit. A água
cobre toda a superfície da sanita e garante uma limpeza perfeita,
após cada uso e com menos quantidade de água. ←

Sanitas Geberit Rimfree®
Sem rebordos, melhor em higiene

Inovadora tecnologia 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.

Para ganhar
mais espaço
Deseja ter espaço para tudo o que precisa arrumar e ao
mesmo tempo implementar as suas próprias preferências
de design - e tudo isto no menor espaço da casa? Não há
problema, devido à variedade de design e séries na louça
sanitária cerâmica e móveis Geberit para a casa de banho.
Conseguirá mais espaço, o design pretendido e uma casa
de banho melhor em conforto, sem ter que renunciar a
nada. ←

→ Encontre mais inspiração e
informações sobre o design da
casa de banho Geberit no
catálogo „A casa de banho
Geberit“, que poderá fazer o
download basta digitalizar o
código ou visitar a nossa
página de internet:
→ www.colecaogeberit.pt

Sem rebordo do aro de descarga não há recantos de dificil acesso,
onde se podem acumular os germes, as bactérias e a sujidade.

→ Quer ver como funciona uma
sanita Geberit Rimfree®
digitalize este código com o
seu telemóvel ou tablet.

Melhor em limpeza. Consegue-se uma superfície da cerâmica limpa e
cintilante sem esforço.

Para mais
informação:
800 25 26 27
Assessor Pessoal Geberit
→ Informação personalizada.
→ Respostas às suas perguntas.
→ Combine visitas aos Centros de Informação Geberit.
→ C
 onheça os nossos pontos de venda, reformadores e
instaladores recomendados, delegados técnicos e muito
mais.
→ S
 e desejar mais informação sobre A casa de banho
Geberit, visite a nossa página web:
→  www.colecaogeberit.pt

→ S
 e desejar mais informação acerca dos nossos produtos
visite a nossa página web: → www.geberit.pt

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, nº 12 - 2º A
1600-485 Lisboa
T 800 25 26 27
F 217 930 738
apoioaocliente.pt@geberit.com
→ www.geberit.pt

PT-000.000.18.2 © 03.2017 Geberit Tecnologia Sanitária, S.A

→ V
 isite a nossa página de internet dedicada às
Soluções Geberit para uma casa de banho melhor:
→  www.casadebanhomelhor.com

