PLACAS GEBERIT

PARA UMA
CASA DE BANHO
MELHOR

A ESCOLHA É SUA
Não é qualquer casa de banho, é a sua casa de banho.
Projetar exatamente uma nova casa de banho, de acordo com
as suas preferências e necessidades. Nesta brochura encontrará a placa Geberit perfeita para dar o toque final à sua casa de
banho. Obterá uma estética e conforto indescutível porque a
Geberit combina design elegante com funções extraordinárias.

PORQUE NÃO EXPERIMENTA OS NOSSOS DIVERSOS MODELOS?
Para sua consulta incluímos aqui na brochura fotografias, em tamanho real, das várias
placas Geberit. Dobre o lado esquerdo da brochura, coloque o modelo pretendido na parede
e deixe-se levar pela sua imaginação.
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A SUA CASA DE BANHO
O SEU DESIGN
Escolha a sua placa preferida

RETANGULAR 06

SEM CONTACTO 40

Placas de descarga Geberit Sigma30,
Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60,
Sigma70 e placa à distância Geberit série 70.

Placas de descarga Geberit Sigma80 e Sigma10.

REDONDA 24

PERSONALIZÁVEL 46

Placas de descarga Geberit Sigma01,
Sigma10, Sigma20, Omega20, bem como
placas à distância Geberit séries 01 e 10.

Placas de descarga Geberit Sigma21,
Sigma50 e Sigma70.

GAMA DE PLACAS
GEBERIT 54
Design unificado.

SOLUÇÕES GEBERIT 60
Escolher é importante.
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ESTÉTICA
E FUNÇÃO
Estética única e inovadora. A Geberit garante estética, mas
com funções fiáveis, de superior conveniência e durabilidade,
tudo embutido na parede. Tudo o que resta visível está na
interface com a tecnologia: a placa de descarga. Escolha,
de uma vasta gama de opções, a placa de que mais gosta e
integre-a no seu ambiente de casa de banho.
As novas ideias e funções sempre podem ser derivadas a partir
de uma forma retangular. A Geberit permite-lhe ter uma casa
de banho com design personalizado e contemporâneo, uma vez
que a equipa com novas e inovadoras funções.
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GEBERIT SIGMA30
MELHOR EM SIMPLICIDADE
→→ Seis cores diferentes.
→→ Novos acabamentos anti-mancha em
branco e preto mate.
→→ Descarga com interrupção, para poupança
de água.
→→ Fabricada em zinco fundido durável.
→→ Acionamento com comando de descarga grande.
→→ Disponível também como placa para urinóis.
→→ Com opção para aplicação do dispositivo de
inserção pra bloco de higiene (ver página 64).
→→ Compatível com o módulo Geberit DuoFresh
para a eliminação de odores (ver página 66).
branca / cromado brilhante /
branca
115.893.KJ.1

cromado brilhante / cromado
escovado / cromado brilhante
115.893.KY.1

dourada
115.893.45.1

preta mate / cromado brilhante
/ preta mate
115.893.14.1

cromado escovado / cromado
brilhante / cromado escovado
115.893.KX.1

lacado mate branco / cromado
brilhante
115.893.JT.1
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GEBERIT SIGMA30
MELHOR EM ESTÉTICA
→→ Nove cores diferentes.
→→ Novos acabamentos anti-mancha em branco, preto
e cromado mate.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Fabricada com plástico de elevada qualidade.
→→ Disponível também como placa para urinóis.
→→ Com opção para aplicação do dispositivo de inserção
pra bloco de higiene (ver página 64).
→→ Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para
para a eliminação de odores (ver página 66).
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cromado mate / cromado
brilhante / cromado mate
115.883.KN.1

branca / cromado brilhante /
branca
115.883.KJ.1

preta / cromado brilhante /
preta
115.883.KM.1

cromado mate pintado /
cromado brilhante / cromado
mate pintado
115.883.JQ.1

lacado mate branco / cromado
brilhante / lacado mate branco
115.883.JT.1

lacado mate preto / cromado
brilhante / lacado mate preto
115.883.14.1

cromado brilhante / cromado
mate / cromado brilhante
115.883.KH.1

branca / dourada / branca
115.883.KK.1

branca / cromado mate /
cromado mate
115.883.KL.1
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GEBERIT OMEGA30
MELHOR EM TAMANHO

25%

Apresentada em tamanho real = 25% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma30.

→→ Seis cores diferentes.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança
de água.
→→ Fabricada em plástico de elevada qualidade.
→→ Dimensões extremamente pequenas.
→→ Para descarga frontal ou de topo.
→→ Disponível também como placa para urinóis.
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cromado brilhante / cromado
mate / cromado brilhante
115.080.KH.1

cromado mate / cromado
brilhante / cromado mate
115.080.KN.1

preta / cromado brilhante /
preta
115.080.KM.1

branca / dourada / branca
115.080.KK.1

branca / cromado brilhante /
branca
115.080.KJ.1

branca / cromado mate /
cromado mate
115.080.KL.1
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GEBERIT SIGMA50
MELHOR EM DESIGN

NOVO

→→ Oito cores diferentes.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Acabamento em vidro, metal, lousa ou plástico.
→→ Base da placa em zinco fundido.
→→ Disponível também comoplaca para urinóis.
→→ Design sem rebordo.
→→ Com opção para aplicação do dispositivo de
inserção pra bloco de higiene (ver página 64).
→→ Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para
a eliminação de odores (ver página 66).
→→ Acabamento personalizável (ver página 48).

branca
115.788.11.5

preta RAL 9005
115.788.DW.5

cromado brilhante
115.788.21.5

cromado escovado
115.788.GH.5

vidro espelhado
115.788.SD.5

lousa mustang
115.788.JM.2

vidro umbra
115.788.SQ.5

vidro areia
115.788.TG.2
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GEBERIT SIGMA60
MELHOR À SUPERFÍCE DA PAREDE

24%

Apresentada em tamanho real = 24% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma20.

→→ Quatro cores diferentes.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Acabamento em vidro ou metal.
→→ À superfíce com o acabamento da parede.
→→ Moldura exterior opcional.
→→ Design premiado internacionalmente.

cromado escovado
115.640.GH.1
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vidro branco
115.640.SI.1

vidro preto
115.640.SJ.1

vidro umbra
115.640.SQ.1
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GEBERIT OMEGA60
MELHOR EM TAMANHO

32%

Apresentada em tamanho real = 32% mais pequena que a placa de comando de descarga Geberit Sigma60.

→→ Quatro cores diferentes.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Acabamento em vidro ou metal.
→→ Dimensões extremamente pequenas.
→→ À superfíce com o acabamento da parede.
→→ Moldura exterior opcional.
→→ Para descarga frontal ou de topo.

cromado escovado
115.081.GH.1
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vidro branco
115.081.SI.1

vidro preto
115.081.SJ.1

vidro umbra
115.081.SQ.1
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GEBERIT SIGMA70
MELHOR EM ELEGÂNCIA
→→ Quatro cores diferentes.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Acabamento em vidro ou aço inoxidável.
→→ Aciona-se a descarga com um leve toque.
→→ Baseada na tecnologia pneumática de descarga
com o mecanismo servo hidráulico.
→→ Muito fácil de limpar.
→→ Sem moldura, sensação de estar a flutuar.
→→ Acabamento personalizável (ver página 50).

vidro branco
115.620.SI.1
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vidro umbra
115.620.SQ.1

vidro preto
115.620.SJ.1

aço inox escovado
115.625.FW.1
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PLACA À DISTÂNCIA
GEBERIT SÉRIE 70
A MAIS PEQUENA, LIVRE E ELEGANTE

85%

Apresentada em tamanho real = 85% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma70.

→→ Quatro cores diferentes.
→→ Acabamento em vidro ou aço inox.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Pode ser colocada até um raio de 1,70 m de distância
do autoclismo de interior.
→→ Para paredes ligeiras e de alvenaria.
→→ Baseada na tecnologia pneumática de descarga com
o mecanismo servo hidráulico.
→→ Muito fácil de limpar.
→→ Sem moldura, sensação de estar a flutuar.
→→ Informação sobre placas de acesso para serviço
de manutenção na página 63.

vidro branco
115.630.SI.1
115.084.SI.1
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vidro umbra
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1

vidro preto
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

aço inox escovado
115.630.FW.1
115.084.FW.1
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A FORMA PERFEITA:
CIRCULAR
Curvas perfeitas para uma experiência relaxante na casa de
banho. É impossível melhorar os círculos; podem só ser reencenados e reorganizados. As placas de comando de descarga
Geberit usam novas interpretações de formas circulares para se
adaptarem às tendências atuais. Com ou sem molduras. Com
rebordos finamente boleados. Harmoniosamente adjacente ou
ao lado uma da outra. O resultado é sempre redondo.
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GEBERIT SIGMA01
MELHOR EM SIMPLICIDADE
→→ Seis cores diferentes.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Disponível também como placas para urinóis.
→→ Fabricada em plástico de elevada qualidade.
→→ Com opção para aplicação do dispositivo de inserção
pra bloco de higiene (ver página 64).
→→ Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para
a eliminação de odores (ver página 66).

branca
115.770.11.5

preta RAL 9005
115.770.DW.5

cromado brilhante
115.770.21.5

cromado mate
115.770.46.5

latão (cor)
115.770.DT.5

cromado brilhante / cromado mate
115.770.KA.5
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GEBERIT SIGMA10
MELHOR EM VARIEDADE
→→ Nove cores diferentes.
→→ Novos acabamentos anti-mancha em branco e preto mate.
→→ Descarga com interrupção para poupança de água.
→→ Descarga manual oueletrónica (ver página 44).
→→ Disponível também como placas para urinóis.
→→ Fabricada em plástico de elevada qualidade.
→→ Disponível também em aço inox.
→→ Com opção para aplicação do dispositivo de inserção
pra bloco de higiene (ver página 64).
cromado mate / cromado
brilhante / cromado mate
115.758.KN.5

→→ Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para
a eliminação de odores (ver página 66).
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preta / cromado brilhante
/ preta
115.758.KM.5

branca / cromado brilhante
/ branca
115.758.KJ.5

lacado mate preto / polido /
lacado mate preto
115.758.14.5

lacado mate branco / polido
/ lacado mate branco
115.758.JT.5

branca / dourada / branca
115.758.KK.5

branca / cromado mate /
cromado mate
115.758.KL.5

cromado brilhante / cromado
mate / cromado brilhante
115.758.KH.5

aço inox escovado /
polido / escovado
115.758.SN.5
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GEBERIT SIGMA20
MELHOR EM ESTILO
→→ Dez cores diferentes.
→→ Novos acabamentos anti-mancha em branco e preto mate.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Disponível também como placas para urinóis.
→→ Fabricada em plástico de elevada qualidade.
→→ Disponível também em aço inox.
→→ Com opção para aplicação do dispositivo de inserção
pra bloco de higiene (ver página 64).
→→ Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para
a eliminação de odores (ver página 66).
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branca / cromado brilhante
/ branca
115.882.KJ.1

preta / cromado brilhante
/ preta
115.882.KM.1

cromado mate / cromado
brilhante / cromado mate
115.882.KN.1

lacado mate branco /
cromado brilhante / lacado
mate branco
115.882.JT.1

lacado mate preto /
cromado brilhante / lacado
mate preto
115.882.14.1

cromado mate pintado /
cromado brilhante /
cromado mate pintado
115.882.JQ.1

cromado brilhante / cromado mate/ cromado brilhante
115.882.KH.1

branca / dourada / branca
115.882.KK.1

branca /cromado mate /
cromado mate
115.882.KL.1

aço inox escovado /
polido / escovado
115.882.SN.1
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GEBERIT OMEGA20
MELHOR EM TAMANHO

25%

Apresentada em tamanho real = 25% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma20.

→→ Seis cores diferentes.
→→ Dimensões extremamente pequenas.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Botões redondos com anéis contrastantes.
→→ Para descarga frontal ou de topo.
→→ Disponível também como placas para urinóis.

preta / cromado brilhante
/ preta
115.085.KM.1

cromado brilhante / cromado mate / cromado brilhante
115.085.KH.1

cromado mate / cromado
brilhante / cromado mate
115.085.KN.1

branca / cromado brilhante
/ branca
115.085.KJ.1

branca / dourada / branca
115.085.KK.1

branca / cromado mate /
cromado mate
115.085.KL.1
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GEBERIT SIGMA21
MELHOR EM ESTILO
→→ Quatro cores diferentes.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Acabamento em vidro ou ou ardósia.
→→ Base da placa em zinco fundido.
→→ Design sem rebordo.
→→ Com opção para aplicação do dispositivo de inserção pra
bloco de higiene (ver página 64).
→→ Compatível com o módulo Geberit Duo Fresh para
a eliminação de odores (ver página 66).
→→ Acabamento personalizável (ver página 52).

vidro branco
115.884.SI.1
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vidro preto
115.884.SJ.1

vidro areia
115.884.TG.1

ardósia mustang
115.884.JM.1
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PLACA À DISTÂNCIA
GEBERIT SÉRIE 01
MELHOR EM LIBERDADE

83%

Apresentada em tamanho real = 83% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma01.

→→ Três cores diferentes.
→→ Disponível com um volume de descarga ou dupla,
para poupança de água.
→→ Pode ser colocado até um raio de 1,70 m
de distância do autoclismo de interior.
→→ Para paredes ligeiras e de alvenaria.
→→ Descarga pneumática à distância.
→→ Informação sobre placas de acesso para serviço
de manutenção na página 63.
Aro grande para cobrir o revestimento
e para instalação embutida na parede de
alvenaria e ligeira.

branca
116.042.11.1
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cromado mate
116.042.46.1

cromado brilhante
116.042.21.1
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PLACA À DISTÂNCIA
GEBERIT SÉRIE 10
MELHOR EM LIBERDADE

83%

Apresentado em tamanho real = 83% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma10.

→→ Cinco cores diferentes.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Pode ser colocado até um raio de 1,70 m de distância
do autoclismo de interior.
→→ Para paredes ligeiras e de alvenaria.
→→ Descarga pneumática à distância.
→→ Informação sobre placas de acesso para serviço de
manutenção na página 63.
Aro grande para cobrir o revestimento
e para instalação embutida na parede de
alvenaria e ligeira

branca / cromado brilhante
116.055.KJ.1
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branca / dourada
116.055.KK.1

preta / cromado brilhante
116.055.KM.1

cromado mate
116.055.KN.1

cromado brilhante
116.055.KH.1
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DESCARGA
SEM CONTACTO
Higiene eletrónica. Pesquisas recentes revelaram
que cada vez menos utilizadores da casa de banho
se sentem bem ao acionar uma descarga manualmente . Por este motivo preferem, cada vez mais,
a tecnologia sanitária que funciona sem contacto.
Ao disponibilizar as descargas automáticas, usando
sensores infravermelhos, a Geberit tem uma solução
que satisfaz esta procura crescente. Quer a alimentação elétrica, quer a pilhas, a Geberit tem uma solução à medida das suas necessidades.
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GEBERIT SIGMA80
MELHOR EM INOVAÇÃO
→→ Dois acabamentos diferentes.
→→ Dois volumes de descarga, para poupança de água.
→→ Descarga sem contacto.
→→ Fabricada em vidro de elevada qualidade.
→→ Luzes LED, com opção de cinco cores.
→→ Funcionamento controlado por sensor.
→→ Design multi-premiado internacionalmente.

↑
UM ESQUEMA DE CORES, DE ACORDO COM O SEU GOSTO
Quando se aproxima da sanita reaparecem duas linhas
de luz que mostram a posição da descarga, sendo também
possível a seleção das cinco cores do LED.

vidro preto
116.090.SG.1
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vidro espelhado
116.090.SM.1
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GEBERIT SIGMA10
SEM CONTACTO
MELHOR EM HIGIENE
→→ Sete cores diferentes.
→→ Dois volumes de descarga,para poupança de água.
→→ Descarga sem contacto.
→→ Funcionamento a eletricidade ou a pilha.
→→ Acionamento controlado por sensor.
→→ Opção de descarga manual.
→→ Disponível também como placas para urinóis.
→→ Acabamento também em aço inox e aparafusável.

preta / cromado brilhante
115.907.KM.1

cromado mate / cromado
brilhante
115.907.KN.1

cromado brilhante / cromado
mate
115.907.KH.1

branca / cromado brilhante
115.907.KJ.1

branca / cromado mate
115.907.KL.1

branca / dourada
115.907.KK.1
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aço inox escovado / polido
115.907.SN.1
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DESIGN
PERSONALIZADO
A sua casa de banho, seu design. Conceba a sua própria casa
de banho, selecionando totalmente os tipos de materiais ou
motivos. Com as placas Geberit Sigma21, Sigma50 e Sigma70
poderá ter o seu próprio acabamento personalizado. Use os
acabamentos que se adequam perfeitamente à sua casa de
banho ou escolha o seu motivo preferido. A sua criatividade
sem limites.

→ ACABAMENTO PERSONALIZADO
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GEBERIT SIGMA50
PERSONALIZÁVEL
MELHOR EM VERSATILIDADE

NOVO

↑
PLACA DE DESCARGA GEBERIT SIGMA50
Crie uma casa de banho exclusiva. Aplique
o revestimento de que mais gosta ou o seu motivo
favorito numa placa Geberit Sigma50 com todas
estas vantagens.
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GEBERIT SIGMA70
PERSONALIZÁVEL
MELHOR EM EXCLUSIVIDADE

↑
PLACA DE DESCARGA GEBERIT SIGMA70
Jogue com os materiais do produto e design.
Como a placa Geberit Sigma70 não tem botões
permite-lhe obter inteiramente novos horizontes
para uma conceção personalizada desta placa.
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GEBERIT SIGMA21
PERSONALIZÁVEL
MELHOR EM ESTILO

↑
PLACA GEBERIT SIGMA21
A escolha é sua. O design sem aro, a base
da placa pode ser personalizada com um número
quase infinito de materiais.
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GEBERIT
DESIGN UNIFICADO
Gama de placas Geberit. A placa de comando de descarga
para sanita e para o sistema de descarga para urinol possuem
um design coordenado: o resultado é um único modelo para
toda a casa de banho. As placas dos sistemas de descarga para
urinóis coincidem com as placas de descarga para as sanitas,
podendo ser acionadas manualmente (pneumático) ou através
de tecnologia sem contacto (eletrónico, com deteção por
infravermelho). É visível que têm algo em comum: o seu design
unificado.
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O SEU
ESTILO,
A OPÇÃO
É SUA

SÉRIE 30

SÉRIE 50

SÉRIE 60

SÉRIE 70

SÉRIE 01

SÉRIE 10

SÉRIE 20

SÉRIE 21

SÉRIE 10

SÉRIE 80

PLACA
SIGMA

Personalizável

Personalizável

Personalizável

PLACA
OMEGA

PLACA À
DISTÂNCIA
GEBERIT

PLACA GEBERIT
PARA URINOL

* O nosso design recomendado, que corresponde
visualmente à família de produtos.
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AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT SIGMA E OMEGA

PARA TODAS AS SITUAÇÕES
112 cm

Para todas as situações. Para que tudo esteja em combinação
com o respetivo autoclismo de interior, as placas de descarga
da gama Geberit Sigma cobrem uma ampla variedade de
aplicações e funções de conforto. O sistema de descarga
Geberit Omega disponibiliza uma grande flexibilidade e,
particu-larmente, as pequenas placas de comando. Ambos os
sistemas de descarga permitem instalação sem ferramentas
e garantia de disponibilidade das peças de substituição
e acessórios durante 25 anos.
Portanto, tem uma grande variedade de ambas as gamas das
placas e autoclismos de interior Geberit, bem como estruturas
de instalação Geberit fiáveis para aplicação na parede de
alvenaria ou ligeira. As placas de comando de descarga Geberit
possuem o mesmo nome do autoclismo de interior para que
tudo corresponda na perfeição.

→→ Altura da estrutura 112 cm.
→→ Descarga frontal.

82 cm

→→ Modelos disponíveis para
apoio de braços para
pessoas com mobilidade
condicionada e com altura
regulável.
→→ Modelo também disponível
para instalação de canto.

→→ Aplicação completamente flexível,
altura da estrutura 98 cm e 82 cm

→→ Modelo disponível para
eliminação de odores
(circulação de ar / ar expulsado).

→→ Descarga frontal ou de topo

→→ Compatível com placa de
descarga à distância.

→→ Compatível com placas de descarga
à distância

Autoclismos de interior Geberit Sigma
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98 cm

→→ Placas de comando de descarga
particularmente pequenas.

Autoclismo de interior Geberit Omega
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MELHOR EM
INOVAÇÃO
Soluções inteligentes Geberit. Se puder acionar o seu
autoclismo sem lhe tocar, se elegantes LEDs coloridos
lhe criam momentos mais agradáveis quando está na
sua casa de banho, ou se os cheiros desagradáveis são
eficentemente removidos mesmo antes que alguém se
aperceba deles, isto significa que a sua casa de banho
está equipada com Soluções Geberit. Para isto, é fundamental ter uma ligação elétrica próxima da sanita. Não se
esqueça. Irá apreciar as Soluções Geberit durante muitos
anos, devido à sua durabilidade e fiabilidade.
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PLACAS À DISTÂNCIA GEBERIT

PEQUENAS E
INOVADORAS

→
ACIONADO MIL VEZES
Os comandos pneumáticos das placas
à distância Geberit série 01 e série 10 foram
testados para vários anos de pressão.
A tecnologia é baseada na pressão do ar
(sem corrente elétrica).

←
UM TOQUE SUAVE
Devido ao mecanismo hidráulico Servo
com a placa à distância Geberit série 70
basta apenas um toque suave para acionar
a descarga. Para isto não necessita de
nenhuma ligação elétrica.

A solução ótima. Independentemente da situação de
construção, a solução ideal pode ser utilizar um comando à distância. Por exemplo, se pretender localizar o
comando de descarga num local diferente, se o projeto
requerer comandos pequenos, mas elegantes, ou se
estiver a usar um autoclismo de interior Geberit Omega,
com baixa altura de construção, existe maior contacto
entre a tampa da sanita e a placa frontal. Para estes
casos, a Geberit disponibiliza várias placas à distância,
que podem ser colocadas em qualquer lugar, até um
raio de 1,70 m do autoclismo de interior Geberit.

→ PLACA À DISTÂNCIA
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→
MÁXIMA DESCRIÇÃO
Como estão disponíveis numa variedade de
cores e materiais, as placas de acesso
Geberit permitem novas oportunidades de
design. Disponível uma versão personalizável
para uma aparência particularmente discreta.
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1

NOVO

DISPOSITIVO PARA INSERÇÃO
DO BLOCO DE HIGIENE GEBERIT DUOFRESH

HIGIENE
DURANTE SEMANAS
Levante a placa de descarga, coloque o bloco de higiene, em seguida,
feche a placa. Isto é tão fácil e assegura-lhe semanas de frescura, com a
inserção do bloco de higiene para WC. O dispositivo para a inserção disponível,
como acessório opcional, é adequado para a maioria das placas Geberit
da gama Sigma, podendo até mesmo ser instalado por um canalizador à
posteriori. O dispositivo permite a colocação do bloco no autoclismo numa
posição fixa, por baixo da superfície da água no autoclismo. Uma vez
colocado, dissolvese lentamente, garantindo a higiene e limpeza da sanita
em cada descarga, proporcionando uma fragrância de frescura.

2

3

1 Isto não poderia ser mais simples: levante a placa na sua direção. 2 Coloque o bloco de higiene no dispositivo
para inserção, por detrás da placa. 3 Feche a placa e desfrute da higiene em cada descarga.

→ DISPOSITIVO

PARA INSERÇÃO
DO BLOCO DE HIGIENE
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NOVO

SEMPRE COM
AR FRESCO
Os odores desagradáveis na casa de banho são coisa do
passado. O que já existe na cozinha há muito tempo, é agora
também aplicado nas casas de banho: um sistema de eliminaçao de odores eficaz. As soluções tradicionais como abrir
janelas no inverno, acender velas e utilizar sprays perfumados
apenas escondem os maus cheiros, não os eliminam!
O módulo Geberit DuoFresh elimina os maus odores diretamente na sanita. Graças ao sensor de proximidade, o sistema de
eliminação é ligado automaticamente quando alguém se senta
na sanita. O ar é limpado a través de um filtro de carvão ativo e
o ar limpo retorna à casa de banho. A luz de orientação LED embutida e a inserção do bloco de higiene oferecen um benefício
adicional. O módulo Geberit DuoFresh é compatível com qualquer autoclismo de interior Sigma e com quase todas as placas
de descarga da série Sigma.

→ELIMINAÇÃO DE ODORES
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O filtro de carvão ativo e o dispositivo para inserção
do bloco de higiene são facilmente acessíveis atrás de
placa de descarga.

O ar proveniente da sanita é completamente purificado
pelo filtro de carvão ativo.

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

Eliminação de odores desagradáveis diretamente da
sua fonte.
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SEM CONTACTO

MELHOR EM
HIGIENE

→ SEM CONTACTO

Estão disponíveis
placas de descarga
automáticas, sem
contacto para sanitas
e urinóis em modelos
e design que
combinam entre si.

Procura higiene e frescura, sem compromisso.
Disponibilizamos-lhe placas de descarga que
cumprem o seu desejo sem contacto.
Sem pressionar um botão. Sem tocar em nada.
E, portanto, sempre muito higiénico.
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1

2

3

SANITAS EVOLUEM
COM AS TENDÊNCIAS
Ligações elétricas são agora necessárias. Atualmente uma
ligação elétrica para a sanita é um recurso que está incluído
como uma coisa natural, permitindo afinal que a sua casa de
banho possa refletir as suas neces-sidades de mudança, bem
como as respetivas tendências de estilo que possam surgir
no futuro. Com as inovadoras estruturas Geberit irá ter tudo
completamente preparado para o futuro - para que possa
efetuar todas as mudanças que pretender fazer, como
a aplicação de uma sanita com sistema integrado de lavagem
Geberit AquaClean, una unidade de extração de olores ou
instalar as tiras de LED coloridas que vêm com a placa de
descarga Geberit Sigma80 sem contato.
1 Módulo Geberit DuoFresh com luz de orientação integrada.Adequado para várias placas
de descarga da série Sigma. 2 Placa de descarga sem contato Geberit Sigma80, em
vidro reflexivo. 3 A sanita bidé Geberit AquaClean Mera com excelente design e inúmeras
características de conforto.
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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
apoioaocliente.pt@geberit.com

As cores apresentadas podem variar das cores originais, devido às restrições
da impressão. Os ajustes dos produtos que satisfazem ao progresso tecnológico
devem permanecer reservados.
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