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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

Para mais
informação:
800 25 26 27
Assessor Pessoal Geberit
→  Informação personalizada.

→  Respostas às suas perguntas.

→  Combine visitas aos Centros de Informação Geberit.

→   Conheça os nossos pontos de venda, reformadores e instaladores 
recomendados, delegados técnicos e muito mais.

→   Se desejar mais informação sobre A casa de banho Geberit, visite a 
nossa página web: → www.colecaogeberit.pt

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

→   Se desejar mais informação acerca dos nossos produtos visite a 
nossa página web:    → www.geberit.pt
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Para uma casa de 
banho melhor.



Na Geberit usamos a nossa paixão 
pelo design e pela tecnologia para 
inspirar e estimular os 
consumidores a nível mundial.

Ao aplicar o nosso vasto  
know-how e os quase 150 anos de 
experiência em tecnologia para a 
casa de banho, concebemos  
produtos que para além de serem 
bonitos, melhoram diariamente a 
vida e o conforto.

Os produtos Geberit são 
fabricados com os melhores 
materiais.  São o equilibro perfeito 
entre um design elegante e uma 
função útil. Criam uma casa de 
banho melhor em inovação, 
simplicidade e fiabilidade que se 
consegue quando o Design 
cumpre a sua Função, Design 
meets Function.

O Grupo Geberit, que 
opera globalmente, é líder 
no mercado europeu em 
soluções para a casa de 
banho. Estabelece novos 
padrões na indústria 
sanitária com produtos 
de elevada qualidade 
no interior e à frente da 
parede. A empresa  
baseia-se desde o seu 
inicio no compromisso com 
a inovação.

O Grupo Geberit possui equipas de vendas 
em mais de 40 países e tem mais de  cerca 
de 30 fábricas , onde produz-se produtos 
para a casa de banho que melhoram a qualidade 
de vida das pessoas. A Geberit é líder no 
mercado europeu de produtos e tecnologia 
para a casa de banho, oferecendo valor 
acrescentado único e exclusivo neste área 
de produtos. A Geberit é uma embaixadora 
global de qualidade. A empresa está sediada 
em Rapperswil-Jona, na Suíça, onde Caspar 
Melchior Albert Gebert fundou a empresa 
em 1874.

São mais de 12.000 funcionários que estão 
empenhados em oferecer aos clientes 
produtos inovadores, simples, fiáveis, 
sustentáveis e de elevada qualidade. Desde 
a sua fundação que a empresa se destaca 
pela sua forte capacidade de inovação, 
fundamentada nas próprias actividades de 
investigação e desenvolvimento do Grupo. 
Qualquer produto novo passa por um elaborado 
processo de desenvolvimento. Por isso os 
clientes podem ter a certeza de que os novos 
produtos satisfazem as suas necessidades, 
assim como os mais elevados padrões de 
qualidade.

A casa de banho Geberit 006 007



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

Placas para autoclismos de 
interior 
Tecnologia de elevada 
qualidade no interior da 
parede. Design e estética à 
frente da parede.

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

Móveis da casa de 
banho  com design 
inteligente
Soluções para 
aproveitar bem o 
espaço.

A casa de banho Geberit
Qualidade, design e tecnologia para  
uma casa de banho melhor

Sanitas suspensas
Elegantes e de fácil 
limpeza.

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

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

A casa de banho Geberit 008 009



Louça sanitária com 
vidrado especial: 
melhor em limpeza e 
qualidade
Geberit KeraTect

O Geberit  KeraTect é um esmalte inovador 
que proporciona à louça sanitária uma 
superfície lisa, higiénica  e muito fácil de 
limpar.

O Geberit KeraTect é aplicado sobre o esmalte 
padrão. Este funde-se permanentemente 
com a cerâmica, criando uma superfície não 
porosa e extremamente lisa.

Esta superfície tão lisa dificulta a aderencia 
da sujidade à superfície, garantindo uma fácil 
limpeza. Para além disto, proporciona outra 
clara vantagem uma vez que  dá uma proteção 
a longo prazo ao brilho da louça. O Geberit 
KeraTect está presente nas séries Geberit 
Citterio e Geberit Xeno2.  ←

Geberit KeraTect: superfícies mais lisas

Esmalte padrão

O acabamento de Geberit KeraTect é muito 
resistente a agressões externas, como as 
causadas por agentes de limpeza abrasivos. É 
por isso que a Geberit garante a resistência 
do esmalte e a elevada consistencia e 
suavidade da superfície cerâmica. Isto 
permite maior tranquilidade,  limpeza fácil e a 
higiene desejada.

KeraTect

Cerâmica Mais informações em:

www.colecaogeberit.pt/keratect

Soluções Geberit

A casa de banho Geberit 011010



Móveis da casa  
de banho
Melhor em design.

Superfícies elegantes, designs claros e 
elementos que combinam perfeitamente 
com a louça cerâmica da casa de banho. 
Com os móveis Geberit, as casas de banho 
transformam-se em espaços harmoniosos.

Nos móveis da casa de banho só se usaram 
materiais de elevada qualidade, revestimentos 
de superfície resistentes à humidade com 
revestimentos e acessórios muito duradouros. 

Para além disto os móveis de lavatórios 
compreendem uma variedade de armários 
e espelhos diversos para  facilitar qualquer 
decoração do espaço.  Outros elementos 
muito práticos, como as divisórias de 
compartimentos e as gavetas ou a iluminação 
culminam o trabalho e ajudam a criar o máximo 
conforto na casa de banho.  ←

Detalhes inteligentes, como 
puxadores bem 
posicionados,  gavetas com 
sistema o push-to-open que 
se abrem com uma ligeira 
pressão e guias de fácil  
deslizamento contribuem 
que seja um prazer usar os 
móveis da casa de banho 
Geberit.

Melhor em durabilidade e fiabilidade

Os móveis da casa de banho 
Geberit são produzidos com 
painéis de madeira de alta 
qualidade e muito resistente à 
humidade. Utilizam-se também  a 
fibra de vidro, assim como  o 
aglomerado de alta densidade, 
que suportam sem problemas os 
pingos  de água e a humidade.

Material resistente à 
humidade:
painéis de madeira 
concebidos para locais 
com muita humidade.

Resistente à humidade

Material corrente:
absorve a humidade 
como uma esponja. Mais informação em:

www.colecaogeberit.pt

Soluções Geberit
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Sanitas suspensas
8 boas razões para escolhe-las

As sanitas suspensas dão às casas 
de banho uma imagem mais 
distanciada e actual, facilitando a 
limpeza do chão e da parede. São 
uma referência nas casas de banho 
modernas sendo demonstrada a sua 
fiabilidade durante anos em milhões 
de instalações.

Mais informação em:

www.colecaogeberit.pt

Melhor em manutenção
Basta retirar a placa para ter acesso aos 
mecanismos. A Geberit  disponibiliza stock 
das peças de substituição durante pelo 
menos 25 anos.

Estabilidade
Sem oscilações nem vibrações - a 
estrutura de aço inox está concebida para 
suportar todo o peso da cerâmica e do 
utilizador e muito mais, até 400 kg.

Melhor em estética
A sanita suspensa brinda a casa de banho 
com um estilo moderno e inovador.

À prova de fugas
Cada autoclismo Geberit é testado 
individualmente para garantir a sua 
estanquidade.

Melhor em espaço
Ao eliminar o autoclismo de exterior à frente da 
parede ganha-se espaço e uma nova sensação 
de maior  amplitude na casa de banho

Melhor em silêncio
Os nossos autoclismos são  os mais 
silenciosos do mercado, devido aos seus 
mecanismos de última geração. Para além 
disto, ao estar embutido na parede, 
reduzimos ainda mais o ruído do 
enchimento do autoclismo.

Garantia
Instaladas mais de 60 milhões de vezes 
durante mais de 50 anos e 10 anos de 
garantia, os autoclismos de interior Geberit  
são a melhor solução para a casa de banho.

milhões

Melhor em limpeza
Os autoclismos de interior com sanitas 
suspensas Geberit  conseguem 
acabamentos lisos, sem cantos, nem 
obstáculos e a casa de banho é muito 
mais fácil de limpar.

Soluções Geberit

A casa de banho Geberit 015014



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 

Sanitas Geberit Rimfree®
Sem rebordos, melhor em higiene

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

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.

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

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.  ←

Mais informação em:

www.colecaogeberit.pt/rimfree

Soluções Geberit

A casa de banho Geberit 017016



Sanitas que limpam 
com água
Geberit AquaClean Melhor em limpeza

O braço do jato move-se 
suavemente para trás e para a 
frente para proporcionar uma 
higiene profunda. A posição do 
braço do jato de água e  intensidade 
do jato de água podem ser 
ajustados ao gosto de cada 
utilizador.

Totalmente orientado para o 
utilizador
Devido ao sensor de 
proximidade, as funções como 
o sistema de aquecimento de 
água, o aquecimento do 
assento ou a luz de orientação 
são ligados automaticamente 
assim que se aproxima da 
sanita bidé.

Tecnologia do jato WhirlSpray
O sistema patenteado do jato 
WhirlSpray possui dois bicos e garante 
uma limpeza extremamente 
direcionada e completa. Isto só é 
possível por um jato de água pulsante 
e em espiral. Os benefícios são 
impressionantes: uma limpeza 
eficiente e uma agradável sensação de 
frescura e bem-estar com um 
consumo muito reduzido de água.

Higiene íntima suave
As mulheres apreciam os 
benefícios de uma lavagem 
intima suave.

Sem odores desagradáveis
Incorporada a poderosa 
tecnologia de extração de 
odores que remove todos os 
maus odores.

Secagem suave
Aproveite as vantagens do 
secador suave de ar quente 
integrado no sistema.

Assento aquecido
O assento ergonómico e 
funções de elevada qualidade 
como o aquecimento do 
assento.

Uma luz de orientação 
Uma luz LED discreta para 
orientação à noite que se ativa 
pelo sensor de proximidade.

Manutenção fácil
Quer o assento quer a tampa 
são facilmente removíveis e 
até o  programa de 
descalcificação, da sanita bidé 
Geberit AquaClean estão 
concebidos para que a sua 
limpeza e manutenção se 
realizem com o mínimo 
esforço.

Sem tocar na tampa
Devido ao sensor de 
proximidade, a tampa da 
sanita bidé abre e fecha 
automaticamente.

Bem-estar personalizado
Programe as suas 
preferências para disfrutar de 
uma experiência de bem-estar 
totalmente ao seu gosto.

Nos últimos 35 anos, a Geberit tem vindo a melhorar a função de 
poupança de água das suas sanitas bidés até obter a perfeição. Ao 
mesmo tempo, conseguiu também desenvolver a tecnologia e as 
funções mais inovadoras  que converteram a gama de sanitas bidés 
Geberit AquaClean em líder do mercado europeu. Os distintos 
modelos disponilizam múltiplas prestações que permitem disfrutar, 
na higiene pessoal, de uma eperiência única de bem-estar.  ←

Para mais informação em: 
www.geberit.pt/aquaclean

Soluções Geberit
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Eliminação  
de odores 
Inovador sistema de extração de 
odores e purificação do ar

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 ambientadores só conseguem 
mascará-los. Ventilar a casa de banho nem 
sempre é possível, ou porque a casa de banho 
não tem janelas ou por condições climáticas 
extremas.

A Geberit resolve este problema com o sistema 
de extração de odores que remove os  odores 
directamente da fonte. O ar é extraído  na 

Geberit DuoFresh:
Acede-se facilmente ao filtro de 
carvão ativo através da placa de 
descarga.

sanita, um extrator silencioso leva-o até ao 
filtro de carvão activo, onde se purifica e é 
devolvido à casa de banho totalmente 
purificado.

A Geberit resolve este problema com o sistema 
de extração de odores que remove os  odores 
directamente da fonte. O ar é extraído  na 
sanita, um extrator silencioso leva-o até ao 
filtro de carvão activo, onde se purifica e é 
devolvido à casa de banho totalmente 
purificado.  ←

Eficiente
O ar é purificado no filtro de 
carvão ativo

Acessível
Acede-se facilmente ao filtro 
de carvão ativo através da 
placa de descarga.

Silencioso
Um extrator silencioso 
transmite o ar purificado à 
casa de banho.

Direto
Os odores desagradáveis são 
extraídos diretamente da 
sanita cerâmica.

Geberit DuoFresh

Mais informação em: 
www.geberit.pt/duofresh

Soluções Geberit

A casa de banho Geberit 021020



Duches de pavimento
Escoamento inteligente da água

Os duches de pavimento estão em voga. Entre as inúmeras soluções 
disponíveis no mercado a Geberit oferece valor acrescentado. Com 
as inovadoras calhas Geberit CleanLine e o sifão de parede Geberit 
Wall Drain para duches de pavimento,  a Geberit combina a máxima 
liberdade de design, fácil limpeza e  fiabilidade em termos de instalação 
e função.  ←

Com o sifão de parede Geberit 
Wall Drain a água do duche 
desaparece pela parede.

Melhor em limpeza
As soluções Geberit para duches  limpam-se 
de uma forma muito rápida e fácil.

Melhor em estética
O design simples garante sempre uma 
estética elegante.

Melhor em fiabilidade
Soluções fiáveis devido à comprovada 
tecnologia e ao know-how da Geberit.

Base de duche Geberit Setaplano
Acabaram-se os obstáculos do sifão da base de 
duche, devido ao filtro de cabelos que é fácil de 
limpar.

Mais informação em:  
www.geberit.pt/walldrain

A casa de banho Geberit 023022
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Mais espaço na 
casa de banho
Melhor em conforto também nas casas 
de banho pequenas

Deseja ter espaço para arrumar tudo o que precisa na casa de banho 
mais pequena da casa e satisfazer as suas preferências de decoração? 
Não há problema, devido à variedade de design e séries na louça 
sanitária cerâmica e móveis da casa de banho Geberit conseguirá 
mais espaço, o design desejado e uma casa de banho melhor em 
conforto, sem ter que renunciar a nada.  ←

Liberdade de design com a louça 
sanitária e os móveis da casa de 
banho Geberit, especialmente 
concebidos para casas de banho 
pequenas ou com plantas 
complexas.

Para mais informação em:  
www.colecaogeberit.pt

Para pequenas casas de banho e plantas de piso complexas

Soluções Geberit
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Número um na Europa 
em tecnologia para a 
casa de banho.

Mais de 50 anos de 
experiência em 
autoclismos de 
interior

Garantia de 
disponibilidade das peças 
de substituição durante 
pelo menos 25 anos.

Mais de 60 milhões de 
autoclismos de 
interior instalados 

Poupança de água

Estrutura em aço inox 
concebida para suportar 
todo o peso da sanita e 
do utilizador.

Dispositivo para 
inserir facilmente o 
bloco de higiene WC 
na sanita.

Gama com vários 
design, funções e 
opções de instalação

Preparada para 
ligação à eletricidade

Extração de odores

Altura regulável

Altura de instalação
112 cm.

Autoclismo de interior 
Geberit Sigma

Autoclismo de interior 
Geberit Omega

Altura de instalação
82 cm.

A tecnologia de descarga da Geberit - o número um na Europa em 
tecnologia para a casa de banho - assegura um consumo  sustentável 
e a conservação dos recursos. A tecnologia de descarga Geberit 
poupa água através de baixos volumes de descarga, com um elevado 
nível de fiabilidade e com uma garantia de disponibilidade das peças 
de substituição durante 25 anos. Os autoclismo de interior Geberit 
Sigma e Omega  apresentam diferentes alturas de construção para 

Autoclismos de interior Geberit para sanitas

cada tipo de altura da casa de banho. Estão também preparados 
para ligação elétrica, possibilitando qualquer alteração no futuro: 
sanitas bidé com sistema de extração de odores, placas de descarga 
sem contacto e outros dispositivos poderão ser instalados imediatamente 
com o mínimo de esforço. Para além disto, a grande variedade de 
placas de descarga ajudar-te-á a encontrar a solução perfeita "à 
frente da parede" para obter a casa de banho dos seus sonhos.  ←

Soluções Geberit

years

years

Mais informação em:  
www.geberit.pt/autoclismosdeinterior

Tecnologia  
detrás da parede
Autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega

A casa de banho Geberit  027026



Coleção da casa de banho Geberit Citterio

Geberit 
Citterio
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 para casas de 
banho reflete o selo de qualidade do 
célebre arquiteto e designer italiano 
Antonio Citterio. Melhor em Design: 
Italiano  em elegância simples e 
intemporal.

A casa de banho Geberit 029028



Coleção da casa de banho Geberit Citterio

→  Placa de descarga: Geberit Sigma50.

A casa de banho Geberit 030 031



1

Lavatórios 
Geberit Citterio

Os lavatórios da série Geberit Citterio 
incorporam elegância simples e 
intemporal do inconfundível design 
italiano.

As suaves linhas curvas interiores do interior do lavatório estão 
marcadas por uma simetria exterior que cria generosas superfícies 
ao seu redor.  Um sifão coberto por uma peça de cerâmica está 

2 3 4

5 6

1 A bacia interior suavemente curvada contrasta com a geometria exterior. 2  Geberit Citterio oferece soluções elegantes quando o espaço é 
fundamental, como em casas de banho sociais. 3 Armários e prateleiras com estilo para arrumar todos os acessórios de banho. 4 Os lavatórios de 
bancada numa forma orgânica pura cativam especialmente o olhar. 5 Lavatórios, móveis da casa de banho e  espelhos com iluminação com o mesmo 
design. 6 Armários de lavatório correspondentes para que os produtos de cosmética estejam sempre bem arrumados e ao seu alcance.

perfeitamente incorporado no design do lavatório. Para que nada 
perturbe a estética, os lavatórios  são concebidos sem trop-plein. 
Isto só é possível devido ao patenteado sifão Geberit Clou para 
lavatório.

Os lavatórios sobre os armários são especialmente elegantes e o 
conjunto completo permite maior espaço para colocar os acessórios 
de casa de banho.  ←

Coleção da casa de banho Geberit Citterio

A casa de banho Geberit 032 033



Os móveis da casa de banho Geberit Citterio mostram o 
esplandor do genuíno design italiano.
As espaçosas soluções de espaço de arrumação complementam 
a puro elegancia da louça sanitaria da série Geberit Citterio e 
proporcionam ordem com um design harmonioso.

Móveis da casa de 
banho Geberit Citterio

Carvalho bege 
em madeira de 
melamina

Corpo

Cores dos móveis da casa de banho Geberit Citterio 

O acabamento dos móveis da casa de banho Geberit Citterio é 
único. Frentes em vidro, de alta qualidade, com tons a combinar 
com a cor do corpo do móvel  dão um brilho especial. A combinação 
da madeira e vidro gera numa interação  elegante que culima com 
os puxadores na cor champanhe. ←

1 2 3

4

1 Muito espaço de arrumação. 2 Elementos metálicos em champanhe criam destaques de design. 3 As pegas ergonómicas do 
puxador também são fabricadas em champanhe. 4 Os armários altos montados na parede são uma boa solução quando se 
pretende ganhar espaço.

Coleção da casa de banho Geberit Citterio

Taupe vidro 
brilhante

Revestimento 
frontal

Champanhe

Revestimento 
frontal

Puxador / pés

Vidro preto 
brilhante

Melamina de 
madeira de 
carvalho 
castanho-aver-
melhado

Corpo

A casa de banho Geberit 035034



As formas suaves e arrredondadas  das sanitas e bidés 
Geberit Citterio encaixam-se perfeitamente no inconfundível 
design da série. Estes disponibilizam uma combinação 
de clareza visual e pureza funcional. 
Toda a louça sanitária da série Geberit Citterio inclui a 
tecnologia Geberit Rimfree® e apresenta um acabamento 
especial com o esmalte Geberit KeraTect, para uma ótima 
proteção e higiéne.  ← 

Sanitas  
e bidés 
Geberit 
Citterio

Coleção da casa de banho Geberit Citterio

→  Placa de descarga: Sigma50

A casa de banho Geberit 037036



Coleção da casa de banho Geberit Xeno 2

Geberit 
Xeno 2
A série para casas de banho Geberit 
Xeno2 é sinónimo de design 
minimalista. Linhas exteriores 
geométricas com formas suaves no 
interior do lavatório que criam a 
impressão de que a água lhe tenha  
dado a forma de maneira natural. 
Geberit Xeno2 conta com uma gama 
de produtos perfeitamente 
coordenada e de design inteligente e 
bem pensado. Melhor em design: 
equilíbrio e perfeição.

A casa de banho Geberit 039038



Coleção da casa de banho Geberit Xeno 2

→  Placa de descarga: Sigma70, personalizada
→  Calha Geberit CleanLine para duche de pavimento

A casa de banho Geberit 040 041



1

2

Lavatórios  
Geberit Xeno2 

Design minimalista e de qualidade, função 
versátil e adequada: Geberit Xeno2.

Como uma expressão das suas linhas naturais e claras e para garantir 
a máxima conveniência, os lavatórios Geberit Xeno2 têm uma saliência 
ligeiramente levantada para  colocar a torneira e os elementos da 
casa de banho, que vai até à borda do lavatório. As formas fluidas 
do interior do lavatório não são interrompidas devido à ausência 
trop-plein. Uma aposta por um design minimalista que oferece muitas 
vantagens quando se trata de higiene e limpeza.  ←

3 4

5 6

1 A forma suave e curva do interior  contrasta com a contorno exterior claramente geométrico dos lavatórios. 2 Cerâmica levemente levantada do furo 
da torneira. É um aspeto bonito e conveniente de design. 3 Excecional: forma assimétrica do lavatório com prateleiras ao lado e atrás. 4 A forma 
assimétrica do interior do lavatório permite soluções interessantes mesmo em espaços pequenos. 5 Design unificado: móveis da casa de banho e 
sanita estão perfeitamente em consonancia com os lavatórios. 6 A linguagem geométrica do design de Geberit Xeno2 marca a tendência das casas de 
banho focalizadas no design actual e moderno.

Coleção da casa de banho Geberit Xeno 2

042 A casa de banho Geberit 043



Móveis da casa 
de banho Geberit 
Xeno2 

Linhas elegantes e detalhes inteligentes
Os elegantes móveis da casa de banho Geberit 
Xeno2 seguem a linha geométrica da louça 
cerâmica, criando um ambiente  minimalista 
e claro na casa de banho. O revestimento 
frontal das gavetas sofisticadas com uma 
abertura entre elas dão um aspecto 
naturalmente leve. As gavetas sem puxadores 
sublinham o design minimalista e o sistema 
push-to-open  para a abertura e fecho oferece 
a máxima facilidade de uso. Os móveis possuem 
muito espaço de arrumação, que se podem 
distribuir mediante práticos organizadores, 
conforme as necessidades para os vários 
acessórios de casa de banho. A iluminação 
LED integrada assegura uma visão perfeita 
dentro das gavetas superiores.

Elegantes placas de vidro
As placas de vidro que sublinham a aparência 
elegante e proporcionam proteção duradoura 
da superfície dos móveis. A comodidade 
encontra a perfeição no armário de 170 cm 

Branco, 
revestido com 
alto brilho

Scultura 
cinzento, 
revestimento 
estruturado

Cores dos móveis Geberit Xeno2 para casa de banho

de altura. Nele se destaca as várias prateleiras 
de vidro reguláveis, um grande espelho 
interno, puxadores integrados e um comodo 
sistema de fecho automático. O móvel de 
lavatórios e os armários altos estão disponíveis 
com portas à esquerda ou à direita.

Espelhos iluminados que criam um  
ambiente acolhedor
Os espelhos iluminados com LEDs seguem 
a geometria da série Geberit Xeno2. Estão 
disponíveis para todos os lavatórios Xeno2 
nas larguras de 40 a 140 cm. A sua luz indireta 
permite que o lavatório se converta no centro 
da atenção. Quando se necessita de luz para 
aplicar maquilhagem ou barbear, a iluminação 
direta de cima pode ser ligada através de 
um sensor com regulação de intensidade. 
Para uma visão clara em todos os momentos, 
está disponível o aquecimento do espelho 
para tornar sempre visível todas as superfícies 
do espelho.  ←

1 Gavetas versáteis com mecanismo de abrir e fechar mediante ligeira pressão, com sistema push-to-open garantem 
rapidez e conveniência. 2 Os elementos do espelho iluminado Geberit Xeno2  fornecem luz ambiental indireta ou luz direta 
para aplicar maquilhagem e barbear. 3 Os elegantes acabamentos frontais dos móveis sublinham a aparência leve da série 
Geberit Xeno2.

2 3

1

1

Coleção da casa de banho Geberit Xeno 2

A casa de banho Geberit 045044



Sanitas e bidés 
Geberit Xeno2 

Sanitas e bidés Geberit 
Xeno2 são uma continuação 
do poderoso design dos 
lavatórios.

Contornos com uma borda clara, superfícies 
exteriores geométricas e fixações ocultas 
caracterizam as sanitas e os bidés Geberit 
Xeno2. Por isso são muito fáceis de limpar. 
Para além disto, as sanitas são Geberit 
Rimfree® sem rebordos e estão equipadas 
com um assento plano e com fecho amortizado 
e suave.

Para garantir que as louças sanitárias da série 
Geberit Xeno2 permaneçam brilhantes e 
particularmente fáceis de limpar, toda a série 
possui o acabamento especial proporcionado 
pelo esmalte Geberit KeraTect. ←

Coleção da casa de banho Geberit Xeno 2

→  Placa de descarga: Geberit Sigma70

A casa de banho Geberit 047046



Coleção da casa de banho Geberit iCon

Geberit 
iCon
A casa de banho é um reflexo da 
personalidade. A série Geberit iCon 
para casa de banho 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.  
Melhor em design: versátil e  
todo-o-terreno.

A casa de banho Geberit 048 049



Coleção da casa de banho Geberit iCon

→  Placa de descarga: Geberit Sigma40

050 051A casa de banho Geberit 



1

Lavatórios 
Geberit iCon

3

4

1 Design flexível da casa de banho com linhas puras e rectas. 2 Os lavatórios e os armários combinam perfeitamente. 3 Um claro e geométrico 
contorno exterior e uma forma interior lisa caracterizam os lavatórios Geberit iCon. 4 A série Geberit iCon está disponível em muitos formatos e 
tamanhos, incluindo os  lavatórios duplos para torneiras de parede.

Os lavatórios Geberit iCon 
caracterizam-se por linhas puras 
e rectas ao longo do seu contorno 
exterior.

O grande interior do lavatório permite uma higiene diária 
muito confortável. Os elegantes lavatórios de bancada 
criam espaços assimétricos que oferecem mais espaço 
para os cosméticos e elementos necessários na casa 
de banho. Esta flexibilidade no design é uma oportunidade 
única para combinar a louça sanitária com os móveis e 
os espelhos iluminados.  ←

2

Coleção da casa de banho Geberit iCon

A casa de banho Geberit 052 053



O mobiliário de casa de banho Geberit iCon é coordenado com 
os lavatórios Geberit iCon  em termos do seu design e 
funcionalidade.
Um conceito de móveis da casa de banho que oferece múltiplas 
combinações para conseguir organização na casa de banho. A 
gama de móveis modulares oferece uma variedade inspiradora que 
consegue casas de banho com personalidade própria. A diversidade 
dos produtos da série Geberit iCon permite o planeamento de casas 
de banho com combinações simétricas e assimétricas que criam 
design do espaço desde o mais clássico ao mais inovador.

As gavetas no armário do lavatório Geberit iCon e os armários laterais 
fecham suavemente devido ao sistema SoftClosing. Os vários 
modelos e prateleiras iluminadas oferecem espaço de arrumação 
adicional e são também a base para um design pessoal e eficaz da 
casa de banho.

Móveis da casa de 
banho Geberit iCon

Lava, 
acabamento 
mate

Carvalho 
natureza, folha 
estruturada

Branco, 
acabamento 
brilhante

Cores dos móveis da casa de banho Geberit iCon

Espelho com iluminação Geberit iCon
Três modelos de espelhos iluminados da série iCon Geberit irradiam 
luz agradável e suave sob o lavatório. Dependendo das necessidades, 
o foco de luz horizontal colocada no topo do espelho pode ser 
deslocada para a esquerda ou para a direita; as prateleiras também 
podem ser montadas no centro ou lateralmente. Assim se criam 
efeitos interessantes na casa de banho e ligações visuais com os 
armários laterais e altos. Os espelhos iluminados Geberit iCon estão 
disponíveis com 37, 60, 90 e 120 cm de largura e 75 cm de altura.  ←

1 2 3

Coleção da casa de banho Geberit iCon

1 Frente clara: Geberit iCon armários de lavatório Geberit iCon que 
complementam perfeitamente a cerâmica. 2 Gavetas de correr suave 
com muito espaço para cosméticos e outros produtos de higiene.  
3 Opções inteligentes de gestão de espaço para as gavetas criam mais 
arrumação na casa de banho.

A casa de banho Geberit 054 055



As sanitas e os bidés compactos que ocupam 
pouco espaço. Equilibrio de design entre as 
formas suaves do interior e o contorno exterior 
arredondado ou os da Icon Square com linhas 
rectas  que seguem o design geométrico 
dos lavatórios.  ←

Sanitas  
e bidés 
Geberit 
iCon

Coleção da casa de banho Geberit iCon

1 Premiado por: inovação, elevada qualidade, design e funcionalidade. 2 Tampa de sanita Opcional Geberit iCon com design elegante.  
3 Opção de design angular atrativo.

1

2

3

→  Placa de descarga: Geberit Sigma70

→  Placa de descarga: Geberit Omega60

056 A casa de banho Geberit 057056



1

Lava-mãos 
para casa de 
banho social

Soluções para casas de banho pequenas

Os lava-mãos são especialmente concebidos para casas de banho 
pequenas. Estes permitem uma série de soluções para quando há 
falta de espaço. A saliencia para colocar a torneira e os elementos 
da casa de banho colocados para o lado permitem ganhar espaço 
em profundidade. Os lava-mãos, de canto, por sua vez, permitem 
instalações em espaços muito reduzidos. A série inclui também 
sanitas muito compactas que ocupam muito pouco espaço.  ←

2 3

4

1 Com a saliência e a torneira colocadas a um lado, Geberit iCon, incorpora lava-mãos que ocupam muito pouco espaço em profundidade. 2 Lava-mãos 
de canto permite ganhar espaço em casas de banho pequenas e sociais. 3 Combinar o lava-mãos com móvel da casa de banho complementa a série 
Geberit iCon. 4 Uma solução inteligente: lava-mãos com armário e arrumação interessante concebido para espaços pequenos.

Coleção da casa de banho Geberit iCon

058 A casa de banho Geberit 059



Móveis da casa de 
banho social

Lava, 
acabamento 
mate

Carvalho 
natureza, folha 
estruturada

Branco, 
acabamento 
brilhante

Cores dos móveis da casa de banho Geberit iCon

1 Espaço de arrumação prático adaptado aos lava-mãos de 
pouca profundidade.
2 Móveis da casa de banho com design inteligente criam 
com superfícies de prateleiras e espaço de arrumação, 
mesmo para casa de banho social. 
3 Gavetas do armário do lava-mãos com sistema de fecho 
amortizado SoftClosing proporcionam uma casa de banho 
melhor em conforto.

Conceito de móveis modulares com muito 
espaço de arrumação para casas de banho 
pequenas.

O conceito modular da série Geberit iCon cria espaço de arrumação 
nas casas de banho pequenas e sociais. Armários altos com espelhos, 
móveis para lava-mãos com sistema de fecho amortizado SoftClosing 
ou prateleiras permitem aproveitar muito bem o espaço, incluindo 
os com configurações  mais difíceis. A pouca profundidade dos 
lava-mãos também ganha espaço e dá mais liberdade de movimento 
nas casas de banho pequenas.  ←

1 2

3

Coleção da casa de banho Geberit iCon

061A casa de banho Geberit 060



Sanita para casa 
de banho social

A série Geberit iCon possui também uma 
elegante sanita compacta que ocupa 
pouco espaço e é ideal para as casas de 
banho pequenas e sociais.

Para ganhar mais espaço na casa de banho, esta sanita Geberit 
iCon tem uma projeção de só 49 cm. O contorno exterior liso sem 
fixações visíveis confere-lhe uma aparência delicada e facilita a 
limpeza. Para ter uma casa de banho ainda melhor em higiene e  
limpeza, esta sanita está disponível na  opção Geberit Rimfree® 
sem rebordos.  ←

→ Placa de descarga: Geberit Sigma60

Coleção da casa de banho Geberit iCon

A casa de banho Geberit 062 063



Coleção da casa de banho Geberit Smyle

Geberit 
Smyle
A série Geberit Smyle traz harmonia e 
vitalidade às casas de banho 
funcionais. Com o seu design 
contemporâneo e linhas elaboradas, 
esta série de casa de banho cria um 
ambiente relaxante e positivo. 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: leve e harmonioso.

A casa de banho Geberit 065064



Coleção da casa de banho Geberit Smyle

→  Placa de descarga: Geberit Sigma40

A casa de banho Geberit 066 067



Lavatórios 
Geberit 
Smyle

1 Apoios largos e linhas estreitas ao redor do lavatório são as características do lavatório com armário Geberit Smyle. 2 Na sua versão com seu 
contorno exterior arredondado, o lavatório Geberit Smyle transmite uma estética clássica. 3 O lavatório e o armário formam uma unidade 
visualmente fechada. 4 O lavatório Geberit Smyle oferece também soluções para espaços pequenos

1 2

3 4

Leve na aparência, a série Geberit Smyle destaca-se em 
qualquer casa de banho moderna.
Linhas sofisticadas, formas harmoniosas e bordas estreitas nos 
lavatórios contrastam com as generosas superfícies de apoio. Os 
lavatórios Geberit Smyle grandes ou pequenos, com ou sem um 
furo de torneira, com várias larguras, duplos ou simples, a série 
Smyle oferece soluções ideais para todas as necessidades das 
casas de banho actuais.  ←

Coleção da casa de banho Geberit Smyle

A casa de banho Geberit 069068



Móveis da casa 
de banho 
Geberit Smyle

Os móveis da casa de banho são concebidos com precisão para 
que combinem com os lavatórios, seguindo meticulosamente os 
contornos do design cerâmico.
Os móveis de lavatório, em vários tamanhos e desenhos, estão  
separados do lavatórios por um pequeno espaço entre ambos, 
dando uma sensação de leveza. 

Cinzento claro, 
acabamento 
brilhante

Branco, 
acabamento 
brilhante

Cores dos móveis da casa de banho Geberit Smyle

Os puxadores dos móveis da casa de banho Geberit Smyle destacam-
se pelas suas linhas finas na frente. As gavetas estão equipadas 
com fecho amortizado SoftClosing de alta qualidade. Um armário 
alto com espelho e muito espaço de arrumação completa a gama 
de móveis.  ←

1 Puxadores cromados sublinham a leveza da série Geberit Smyle. 2 Armário de lavatório, armário alto e espelho formam uma unidade 
harmoniosa com a louça sanitária Geberit Smyle. 3 Os puxadores práticos e SoftClosing nas gavetas garantem o uso diário conveniente.  
4 A capacidade de arrumação é muito boa.

1 2 3

4

Coleção da casa de banho Geberit Smyle

A casa de banho Geberit 071070



Sanitas e bidés 
Geberit Smyle

As sanitas e os bidés seguem a mesma 
característica ligeira do design Geberit 
Smyle e asseguram um ambiente 
harmonioso na casa de banho.

A forma das sanitas e dos bidés segue a linha de design dos lavatórios. 
O design da série Geberit Smyle apresentam-nos superfícies de 
formas suaves e contínuas, facilitando a limpeza. As aberturas 
laterais asseguram uma fixação fácil e rápida na parede. A sanita 
também está disponível na versão sanita Geberit Rimfree® 
particularmente fácil de limpar e de fazer a manutenção.  ←

Coleção da casa de banho Geberit Smyle

Sanitas premium e tampas 
de sanita

Dois modelos  de tampas de sanita com 
design elegante:

→   Linhas suaves e actuais

→   Antibacteriano

→   Para todos os gostos: Tampa de 
sanita e assento visíveis no topo 
(forma de sanduíche) ou com tampa 
sobreposta

→   Disponível com sistema de fecho 
amortizado SoftClosing

→  Placa de descarga: Geberit Sigma50

→  Placa de descarga: Geberit Sigma40

A casa de banho Geberit 073072



Coleção da casa de banho Geberit Abalona

Geberit  
Abalona
Com as suas linhas clássicas, a 
série Geberit Abalona 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 Abalona 
distingue-se pela sua excelente 
relação de custo e intransigente 
elevada qualidade da qual a Geberit 
é sinónimo.  
Melhor em design: Um clássico e 
intemporal.

A casa de banho Geberit 075074



1

Lavatórios  
Geberit Abalona

Harmonia para qualquer  
tipo de casa de banho

Os lavatórios da série Geberit Abalona estão disponíveis em dois 
modelos diferentes. Geberit Abalona tem uma forma básica e 
uniformemente arredondada que se reflete na forma orgânica e 

1 As curvas suaves da Geberit Abalona são inspiradas na natureza. 2 Bordas finas com uma transição suave do apoio posterior para os elementos da 
casa de banho. 3 O design da série Geberit Abalona Square é definido por uma forma básica geométrica combinada com curvas suaves. 4 A série 
Geberit Abalona permite criar harmonia em qualquer tipo de casa de banho. 5 Lavatórios embutidos e em bancada completam a série da louça sanitária.

natural do interior do lavatório. O modelo Geberit Abalona Square, 
por sua vez, é caracterizado por uma suave geometria exterior com 
um interior discretamente curvado. O que ambos os modelos têm 
em comum é o interior do lavatório ser suavemente curvado e uma 
borda delgada que segue um apoio grande para a torneira, com 
muito espaço para colocar os elementos da casa de banho. A série 
completa-se com os lavatórios embutidos e de bancada.  ←

Coleção da casa de banho Geberit Abalona

2 3

4 5

→  Placa de descarga: Geberit Omega30

A casa de banho Geberit 076 077



Sanitas e bidés 
Geberit 
Abalona

Coleção da casa de banho Geberit Abalona

Sanitas adequadas para qualquer 
situação de construção.
As sanitas e bidés das séries Geberit Abalona 
e Geberit Abalona Square também estão 
concebidas para qualquer tipo de casa de 
banho. A sua  vasta gama de sanitas suspensas 
e de assentamento ao chão oferece soluções 
de qualidade para qualquer renovação da 
casa de banho ou construção nova e com 
um orçamento muito atrativo.  ←

 
←  Uma gama de 
sanitas que 
combinam com os 
autoclismos de 
interior Geberit 
Sigma e Omega 
oferecem soluções 
para qualquer casa 
de banho, sejam 
quais forem as suas 
características 
estruturais.

→  Placa de descarga: Geberit Sigma30
→  Base de duche: Geberit Setaplano

→  Placa de descarga: Geberit Omega30

A casa de banho Geberit 079078



Lava-mãos Geberit 
Abalona para casa de 
banho social
O pequeno também pode ser bonito
Geberit Abalona também oferece soluções ideais para pequenas 
casas de banho e casa de banho social. Os lava-mãos com pouca 
profundidade, de canto e as sanitas com dimensões reduzidas combinam 
conforto com liberdade de movimento. É muitas vezes só alguns 
centímetros que marcam a diferença numa casa de banho.  ←

Coleção da casa de banho Geberit Abalona

Limpo e atrativo: A curva suave do lava-mãos de canto Geberit 
Abalona encaixa-se perfeitamente numa casa de banho pequena.

 
←  Apoios laterais para a torneira e elementos da casa de banho: assim 
se consegue um lava-mãos mais estreito e se ganha mais espaço na 
casa de banho.→  Placa de descarga: Geberit Sigma20

A casa de banho Geberit 080 081



Soluções  
sem barreiras 
Geberit Abalona Casas de banho elegantes para pessoas com mobilidade 

reduzida
As soluções sem barreiras Geberit Balona permitem às pessoas 
com mobilidade reduzida manter a sua autonomia na casa de banho, 
sem comprometer a qualidade dos acessórios. Os produtos incorporam 
funções importantes com um design atrativo. Estas são baseadas 
em muitos anos de experiência no desenvolvimento e fabricação 
de soluções para casas de banho ao longo das gerações da Geberit. 
Estas soluções incluem o lavatório extremamente plano, oferecendo 
amplo espaço para as pernas, quando uma cadeira de rodas gira 
por baixo, ou ainda as sanitas com uma grande projeção de 70 cm 
para facilitar a circulação fácil da cadeira de rodas e um assento  
de segurança para não escorregar.  ←

Coleção da casa de banho Geberit Abalona

Lavatório que permite o acesso à cadeira de rodas torna a higiene 
pessoal e os cuidados em algo muito fácil, mesmo estando sentado.

→   Extremamente plana para amplo 
espaço das pernas, quando sentado; 
de fácil acesso

→   Suavemente curvado e cómodo para 
apoiar-se

→   Espaço recto para repousar os 
braços, com área de apoio.

→  Placa de descarga: Geberit Sigma10, sem contacto

A casa de banho Geberit 082 083



Soluções para duche

Soluções 
para duche
Hoje em dia, os duches de pavimento 
são uma parte importante que 
diferenciam as casas de banho 
modernas. Conseguem  uma casa de 
banho melhor em conforto e estética. 
E devido às soluções técnicas 
inteligentes são também fáceis e 
seguros de instalar. O duche actual.
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Soluções para duche Geberit Setaplano

Base de duche 
Geberit Setaplano

A superfície da base de 
duche Geberit Setaplano 
é um produto que cativa 
à primeira vista. Feito 
num material de elevada 
qualidade a sua superfície 
é suave como a seda e 
quente ao toque.

A base de duche Geberit Setaplano é feita de 
um material de elevada qualidade. Pode-se 
realmente sentir a diferença, porque a superfície 
lisa mate é particularmente agradável ao toque 
e irradia luxo. O material de superfície é excelente 
e as suas propriedades antiderrapantes 
proporcionam maior segurança no duche. A 
inclinação suave e a transição sem rebordos 
faz o escoamento e contribui para a sua estética 
harmoniosa.

A superfície da base de duche Geberit 
Setaplano ao não ter rebordos é muito higiénica 
e fácil de limpar porque não permite que se 
acumule a sujidade. Também o filtro de cabelos 
limpa-se sem qualquer dificuldade.  ←

1 A tampa do ralo da base de duche na parte frontal pode ser removida sem esforço. 2 Um filtro de cabelos impede o entupimento. Pode ser 
removido e limpo fácil e rapidamente.
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Calha Geberit 
CleanLine para duche

Higiene, limpeza, elegante e simples: calhas da série Geberit 
CleanLine para uma casa de banho melhor em versatilidade.
A calha Geberit CleanLine abriu novos caminhos na drenagem do 
duche de pavimento. Esta não drena a água ao longo da calha, mas 
sim através dos elegantes perfis de coletor em aço inoxidável. Sem 
áreas ocultas,  assim a  sujidade não se acumula, evitando-se os 
odores desagradáveis. Basta limpar a calha uma vez e tudo ficará 
limpo.

A calha Geberit CleanLine oferece maior flexibilidade do que muitas 
outras soluções de drenagem de duche, dado que a calha pode-se  
simplesmente cortar em ambas as extremidades para ajustar às 
medidas necessárias de cada instalação.   ←

Um filtro de cabelos evita entupimento, sendo fácil de 
remover e fácil de limpar.

A série Geberit CleanLine está disponível com dois 
modelos distintos.

Soluções para duche Geberit CleanLine
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Geberit  
Wall Drain

Isto também torna possível a instalação  de 
aquecimento no piso.

Tudo o que fica visível é uma pequena tampa 
na parede e atrás o filtro de cabelos que pode 
ser facilmente removido para limpar. A tampa 
está disponível em vários acabamentos e 
também pode ser personalizada com os 
azulejos para coincidir com o design da 
parede.  ← 

1 Discreto e muito fácil de limpar. 
2 A tampa do sifão de parede também pode ser personalizada com azulejo, para coincidir com o design da casa de banho.

Um passo mais à frente nos duches de 
pavimento
O sifão de parede Geberit Wall Drain para 
duches de pavimento é uma solução inovadora 
que drena a água para a parede e melhora 
o conforto ao retirar as grelhas metálicas 
do pavimento. Não se trata de uma solução 
estética, mas sim técnica já que simplifica 
em grande parte a instalação de um duche 
de pavimento ao colocar todas as instalações 
detrás da parede. O pavimento tranforma-se 
numa superfíce contínua e sem obstáculos, 
podendo-se até aplicar pavimento aquecido 
por chão radiante sem interrupção. 

Soluções para duche Geberit Wall Drain

→ Sanita bidé: Geberit AquaClean Sela
→ Módulo sanitário: Geberit Monolith 

A casa de banho Geberit 090 091



Sanitas 
bidé
A água é um elemento fundamental 
da higiene pessoal diária. Limpa, 
refresca e dá uma sensação de bem-
estar. Com os modelos Geberit 
AquaClean pode-se disfrutar deste 
conforto também na sanita. É um 
conceito engenhoso de duche que 
impressiona com as suas funções 
individuais, de acordo com as 
preferencias de cada um. Descubra a 
sanita bidé que o limpa com água e 
disfrute da nova dimensão de higiene 
pessoal. Frescura e bem-estar todo  
o dia.

Sanitas bidé

→  Placa de descarga: Geberit Sigma70
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Secador

Extração de odores

Abertura e fecho automático 
da tampa da sanita

Função de retirar rápida  a 
tampa e assento da sanita

Sensor de deteção do 
utilizador

Função de descalcificação

Função de poupança de 
energia

WhirlSpray é a tecnologia de 
do jato de água com cinco 
configurações reguláveis.

Sanita Geberit Rimfree® sem 
rebordo e com a tecnologia 
TurboFlush

Comando remoto intuitivo e 
claramente definido

Luz de orientação com opção 
de sete cores

Posição do braço e do jato de 
água ajustável 
individualmente

Temperatura do jato de água 
ajustável

Jato de água oscilante

Lavagem delicada para 
senhoras

Assento da sanita aquecido

Melhor em higiene 
e conforto. Geberit 
AquaClean Mera

1 Experiência agradável no jato de água
A tecnologia do jato  WhirlSpray possui dois bicos e assegura 
uma limpeza extremamente direcionada e completa. Isto é 
possível por um jato de água pulsante que é realçado pela 
aeração dinâmica.

2 Uma limpeza poderosa
A inovadora tecnologia TurboFlush, baseada na geometria 
interna assimétrica da sanita Geberit Rimfree® sem rebordo, 
permite que a sanita faça uma descarga extrema e silenciosa.

1

2

A sanita bidé Geberit AquaClean Mera está praticamente a transbordar 
em tecnologia de conforto revolucionário. A tecnologia patenteada 
WhirlSpray do jato de água garante uma limpeza particularmente 
cuidadosa e suave, enquanto economiza água no processo. Um 
sistema híbrido de aquecimento da água fornece um fornecimento 
imediato e contínuo de água quente. Um destaque adicional é a 
sanita Geberit Rimfree® sem rebordo. Isto constitui a base para a 
inovadora tecnologia de descarga TurboFlush, que permite que a 
sanita seja lavada de forma extremamente profunda e silenciosa.

A sanita bidé Geberit AquaClean Mera está disponível com dois 
acabamentos branco ou numa combinação de branco e cromado. 
Mesmo a impressionante AquaClean Mera está totalmente equipada 
com um padrão muito elevado. Isto inclui extração de odor altamente 
eficaz, um secador de ar quente inteligente e um controle remoto 
de fácil utilização, que permite que fazer várias funções de forma 
intuitiva para atender às suas preferências pessoais. para além 
disto possui também uma luz discreta  de orientação para ajudar 
os utilizadores à noite, uma tampa da sanita que abre e fecha 
automaticamente e o assento aquecido.  ←

Sanitas bidé Geberit AquaClean Mera

→  Placa de descarga: Geberit Sigma70
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1 Higiénico
O bocal do jato de água é enxaguado 
automaticamente com água potável, 
antes e após cada utilização.

2 Concebido de forma inteligente
O painel de controle é fácil de usar e está 
oculto elegantemente sob a tampa.

3 Prático e intuitivo
O funcionamento é intuitivo, sendo um 
dos critérios que tinham de ser satisfeitos 
no comando remoto.

Cinco configurações 
do jato de água 
ajustável

Melhor em higiene  
e bem-estar.
Geberit AquaClean 
Sela

Comando remoto intuitivo e 
claramente definido

Posição do braço do jato de 
água ajustável 
individualmente

Jato de água oscilante

Função de abertura 
 e fecho suave  
da tampa 

Função de retirar rápida  
a tampa e o assento  
da sanita

Função de poupança de 
energia

1

2

3

Com o modelo AquaClean Sela, a Geberit 
oferece uma sanita bidé com funções básicas 
que são extremamente fáceis e intuitivas de 
operar, combinando com o design de uma 
sanita simples e convencional. Esta sanita 
bidé limpa  com um jato de água suave, arejado 
e à temperatura corporal. A intensidade pode 
ser regulada para um dos cinco níveis, enquanto 
o braço do jato de água oscilante proporciona 
uma limpeza particularmente benéfica. A 
tecnologia de função de jato de água inteligente 
e as ligações de alimentação de água estão 
integradas na sanita cerâmica, sendo invisíveis. 
A sanita bidé Geberit AquaClean Sela está 
disponível com uma versão suspensa ou de 
assentamento ao chão para atender qualquer 
solução da casa de banho. Ambas as versões 
são fornecidas com um comando remoto e 
uma tampa de sanita impressionantemente 
ergonómica e muito confortável. ←

Sanitas bidé Geberit AquaClean Sela

→  Placa de descarga: Geberit Sigma30
→  Sifão de parede Geberit Wall Drain para duche de pavimento
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Placas para autoclismos de interior

Placas para 
autoclismos 
de interior
Escolhe os azulejos que refletem o seu 
estilo e não quer renunciar à seleção da 
torneira para o seu lavatório, aqui  vai 
encontrar a placa de descarga 
adequada para o seu autoclismo de 
interior. Para conseguir a estética e o 
conforto que  deseja na sua casa de 
banho. Porque não é qualquer casa de 
banho, é a SUA casa de banho.
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Rectangular

Redondo

Sem contacto

Geberit Sigma30

Geberit Sigma01

Geberit Sigma10 IR

Geberit Sigma40

Geberit Sigma10

Geberit Sigma80

Geberit Sigma70Geberit Sigma60Geberit Sigma50

Geberit Sigma20

As placas de descarga Geberit adicionam o toque final à 
sua casa de banho.

Escolha o estilo da sua casa de 
banho. Retangular, redonda ou 
automática.

As placas de descarga Geberit da série Sigma possuem uma ampla 
gama de design e acabamentos. Podem ser com botões de descarga 
redondos ou rectangulares, todas as placas impressionam com a 
sua qualidade de acabamento e funcionamento fácil e conveniente. 
Descubra as funções adicionais excitantes, como o sistema de 
extração de odores por trás da placa de descarga, o modelo automático, 
sem toque e a opção de placa personalizada, específica do cliente. 
Pode escolher exatamente a placa adequada para combinar com 
as suas preferências de decoração.  ←

Melhor em 
estética: Placas 
de descarga 
Geberit Sigma

Placas para autoclismos de interior

Geberit Sigma30
Um volume de 
descarga

Geberit Sigma10 IR→ Placa de descarga: Geberit Sigma70
→ Sifão de parede Geberit Wall Drain para duche de pavimento

→ Placa de descarga: Geberit Sigma40
→ Sanita bidé suspensa: Geberit AquaClean Sela
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Melhor em 
tamanho. 
Placas de 
descarga 
Geberit 
Omega

As placas de descarga da série Geberit Omega são consideravelmente 
menores e, portanto, ideais para projetos específicos da casa de 
banho. Estas podem ser aplicadas na frente ou no topo do autoclismo 
de interior. Por isso será a solução ideal se a sanita estiver instalada 
por baixo de uma janela ou numa instalação de parede parcial ligeira 
com uma prateleira.  ←

Rectangular

Redondo

Geberit Omega20

Geberit Omega60

Geberit Omega30

Placas para autoclismos de interior

→ Placa de descarga: Geberit Sigma60
→ Sanita suspensa: Geberit Xeno2

→ Calha Geberit CleanLine para duche de pavimento
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Rectangular

Redondo

Geberit série 70

Geberit série 01

Geberit série 10

Placas à distância Geberit: 
melhor em versatilidade

Agora pode instalar a placa de descarga Geberit em qualquer casa 
de banho, a placa à distância Geberit pode ser aplicada até 1,7 m 
do autoclismo de interior, estas placas de descarga não precisam 
de eletricidade. As placas à distância Geberit série 01 e série 10, 
pequenas e redondas, estão disponíveis numa variedade de diferentes 
designs e cores.

 
←  O acionamento remoto poderá facilitar a 
descarga. Assim a instalação da placa à 
distância também é possível, por exemplo ao 
lado da sanita.

Com a elegante placa à distância Geberit série 70, a descarga é 
acionada, pressionando suavemente a placa parece que flutua, em 
vidro ou aço inox. Devido ao mecanismo inteligente, apenas uma 
quantidade muito pequena de força é necessária para acionar o 
volume de descarga grande ou pequeno.  ←

→ Placa de descarga: Geberit série 01
→ Sanita bidé: Geberit AquaClean Mera

→ Placa de descarga: Placa à distância Geberit 70
→ Sanita bidé: Geberit AquaClean Sela
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Ar puro.
Sistema de extração 
de odores Geberit 
DuoFresh

O Geberit DuoFresh: Sistema de extração de odores posicionado 
atrás da placa de descarga Geberit Sigma40. Os odores desagradáveis 
são extraídos diretamente da fonte: a sanita. Isto evita que o odor 
se espalhe pela casa de banho. Em vez disto, é conduzido para um 
sistema com um filtro por trás da placa de descarga, onde é neutralizado 
de forma eficaz.

Para ainda mais frescura: o dispositivo para a inserção integrada 
dos blocos de higiene de WC está discretamente atrás da placa de 
descarga. Basta abrir a placa de descarga para a frente e colocar 
no dispositivo o bloco de higiene de WC.  ←

A extração de odores é ativada com o toque no botão no topo da placa 
Sigma40. É desativado automaticamente após dez minutos ou 
pressionando novamente o botão.

Eficiente
O ar é purificado através do 
filtro de carvão ativo.

Acessível
O filtro de carvão ativo e o 
dispositivos para a inserção 
do bloco de higiene da sanita 
são facilmente acessíveis 
através da placa de descarga.

Silencioso
Um extrator silencioso 
acciona a renovação do ar, 
devolvendo-o purificado à 
casa de banho.

Direto
Os odores desagradáveis são 
extraídos diretamente do 
interior da sanita cerâmica, 
antes de poderem espalhar-se 
por toda a casa de banho.

Placas para autoclismos de interior

→ Placa de descarga: Geberit Sigma40
→ Sanita bidé: Geberit AquaClean Sela
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Módulos 
sanitários
O módulo sanitário Geberit Monolith 
abre novas possibilidades de design. 
ideal para actualizar a estética da casa 
de banho em poucas horas. Para uma 
casa de banho melhor em design.
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Para sanitas  
e bidés

Melhor em design

Um design elegante na sua casa de banho 
e de fácil instalação. Toda a tecnologia Geberit 
está presente no desenvolvimento do novo 
Geberit Monolith, galardoado com vários 
prémios internacionais. É compatível com 
sanitas suspensas e ao chão (sanitas back-
to-wall). O Geberit Monolith é a solução 
perfeita para qualquer casa de banho, inclusivé 
se pretende complementar com os modelos 
de sanita bidé Geberit AquaClean Mera e 
Geberit AquaClean Sela. Disponível também 
para bidé suspenso e ao chão, para uma casa 
de banho melhor.  ←

1

2

1 Muito mais do que um 
simples autoclismo
Com os módulos sanitários 
Geberit Monolith para sanitas, 
devido à sua dupla descarga
e materiais de primeira classe, 
com poupança de água. O 
Geberit Monolith é ideal para 
renovações, pois tem só 10 
cm de espessura e 101 cm de 
altura, por isso ajuda a ter mais 
espaço na casa de banho.

2  Melhor em design e 
qualidade
Fabricado em materiais de 
elevada qualidade como o 
vidro temperado e aluminio 
escovado. Está disponível nas 
seguintes cores: branco, 
preto, umbra, areia e verde 
menta.
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Produtos ecológicos
As louças sanitárias cerâmicas da Geberit protegem o 
ambiente e os recursos em vários aspetos. As sanitas 
podem ser lavadas com baixos volumes de descarga 
e, portanto, economizam água, enquanto as superfícies 
são fáceis de manter limpas e poupam em agentes de 
limpeza. O esmalte especial KeraTect é particularmente 
fácil de limpar.

Consciência de qualidade pronunciada
Os produtos Geberit são cuidadosamente desenvolvidos 
para uso a longo prazo. Testes completos de funcionalidade, 
testes de carga, medições digitais e segurança, certificada 
pela TÜV garantem a fiabilidade técnica, o conforto e 
as soluções para o futuro. A Geberit foi a primeira fabricante 
de louças sanitárias cerâmicas na Europa a receber a 
certificação DIN EN ISO 9001 para uma excelente gestão 
da qualidade

Produção e logística otimizada
Em 1994, a Geberit tornou-se a primeira empresa da 
indústria de cerâmica sanitária a obter o certificado de 
gestão ambiental TÜV para processos de produção 
particularmente eficientes em termos de poupança de 
energia e amigos do ambiente. A empresa trabalha 
continuamente para alcançar melhorias em toda a cadeia 
produtiva e logística.

Cuidamos do futuro. 
Consumos sustentáveis

Lavar loiça -7 litros *

6 %

A Geberit é parceira da Iniciativa *Blue 
Responsability*

A Geberit é membro da DGNB (Conselho 
Alemão de Construção Sustentável)

As oportunidades para o futuro 
dependem de como atuamos hoje. 
Para a Geberit, isto significa agir 
com razão e visão. Com inovações 
que assumem a responsabilidade 
pelas gerações futuras e 
promovem ativamente o nosso 
meio ambiente.

* Consumo doméstico de água potável, litros e percentagem por dia. Fonte: BDEW 
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (Associação Alemã das 
Indústrias de Energia e Água), 26.05.2015.

Pequenos  
negócios -11 litros *

9 %
Comer e beber -5 litros *

4 %

Lavar roupa -15 litros *

12 %

Descarga para  
a sanita-33 litros *

27 %

Limpeza doméstica / 
lavagem de carros / 
jardinagem -7 litros *

6 %

Banhos / duche / Higiene 
pessoal- 44 litros *

36 %
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Móvel para lava-mãos, com uma porta 
Suspenso, com uma porta, abertura através de puxador, com pés 
de apoio removíveis, painel dianteiro de vidro, fornecido montado, 
aro da porta de metal. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege 500.555.JI.1 / 403,50 € 
Preto, carvalho castanho acinzentado 500.555.JJ.1 / 403,50 €

Móvel para lavatório, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, com pés de apoio removíveis, painel dianteiro de vidro, 
rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege  500.556.JI.1 / 540,50 €  
Preto, carvalho castanho acinzentado 500.556.JJ.1 / 540,50 €  

Móvel para lavatório, com duas gavetas e superfície de apoio
Suspenso, com duas gavetas, abertura através de puxador, 
gaveta com recolha automática, com pés de apoio removíveis, 
painel dianteiro de vidro, rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, 
carvalho bege, à direita 500.567.JI.1 / 1230,00 € 
Cinzento-acastanhado, 
carvalho bege, à esquerda  500.568.JI.1 / 1230,00 € 
Preto, carvalho castanho 
acinzentado, à direita  500.567.JJ.1 / 1230,00 € 
Preto, carvalho castanho 
acinzentado, à esquerda  500.568.JJ.1 / 1230,00 € 

Móvel para lavatório de pousar, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, painel dianteiro de vidro, com pés de apoio removíveis, 
placa de acesso de vidro, rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege  500.558.JI.1 / 957,00 € 
Preto, carvalho castanho acinzentado 500.558.JJ.1 / 957,00 € 

Lava-mãos para móvel 
Sem trop-plein, assimétrico, com possibilidade de encastrar  
por baixo. 
Buraco de torneira à direita 500.541.01.1 / 154,50 €

Lavatório 
Sem trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo, 
ligação de lavatório Geberit Clou.
Buraco de torneira ao centro  500.544.01.1 / 254,50 € 

Móvel para lavatório, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, com pés de apoio removíveis, painel dianteiro de vidro, 
rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege  500.559.JI.1 / 745,00 € 
Preto, carvalho castanho acinzentado 500.559.JJ.1 / 745,50 € 

Lavatório
Sem trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo, 
ligação de lavatório Geberit Clou.
Buraco de torneira ao centro  500.553.01.1 / 545,50 € 

Móvel para lavatório, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, com pés de apoio removíveis, painel dianteiro de vidro, 
rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege  500.566.JI.1 / 848,00 € 
Preto, carvalho castanho acinzentado 500.566.JJ.1 / 848,00 € 

Lavatório de pousar 
Para a montagem num móvel de lavatório, assimétrico. 
Sem buraco de torneira, sem trop-plein  500.542.01.1 / 283,50 €
Sem buraco de torneira, visível trop-plein 500.543.01.1 / 312,00 € 

Móvel para lavatório, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, com pés de apoio removíveis, painel dianteiro de vidro, 
rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege 500.557.JI.1 / 643,00 €  
Preto, carvalho castanho acinzentado 500.557.JJ.1 / 643,00 €  

Lavatório com superfície de apoio 
Sem trop-plein, assimétrico, com possibilidade de encastrar  
por baixo.
Buraco de torneira à direita, 
espaço de prateleira à esquerda 500.546.01.1 / 288,50 €
Buraco de torneira à esquerda, 
espaço de prateleira à direita 500.545.01.1 / 288,50 €

Móvel para lavatório, com duas gavetas e superfície de apoio
Suspenso, com duas gavetas, abertura através de puxador, 
gaveta com recolha automática, com pés de apoio removíveis, 
painel dianteiro de vidro, rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege, à direita 500.562.JI.1 / 1127,50 € 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege, à esquerda  500.563.JI.1 / 1127,50 €  
Preto, carvalho castanho acinzentado, à direita 500.562.JJ.1 / 1127,50 €   
Preto, carvalho castanho acinzentado, à esquerda  500.563.JJ.1 / 1127,50 €   

Lavatório 
Sem trop-plein, assimétrico, com possibilidade de encastrar 
por baixo. 
Buraco de torneira à direita, 
espaço de prateleira à esquerda 500.549.01.1 / 426,00 €
Buraco de torneira à esquerda, 
espaço de prateleira à direita  500.548.01.1 / 426,00 € 

Lavatório
Sem trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo, 
ligação de lavatório Geberit Clou.
Buraco de torneira ao centro  500.547.01.1 / 414,50 € 
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Móvel para lavatório de pousar, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, painel dianteiro de vidro, com pés de apoio removíveis, 
placa de acesso de vidro, rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege 500.561.JI.1 / 1230,00 €  
Preto, carvalho castanho acinzentado 500.561.JJ.1 / 1230,00 €  

Móvel para lavatório de pousar, com duas gavetas 
e superfície de apoio
Suspenso, com duas gavetas, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, com pés de apoio removíveis, painel dianteiro de vidro, 
placa de acesso de vidro, rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, 
carvalho bege, à esquerda  500.565.JI.1 / 1503,50 €  
Preto, carvalho castanho 
acinzentado, à esquerda  500.565.JJ.1 / 1503,50 €  

Móvel para lavatório de pousar, com duas gavetas 
e superfície de apoio
Suspenso, com duas gavetas, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, com pés de apoio removíveis, painel dianteiro de vidro, 
placa de acesso de vidro, rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, 
carvalho bege, à direita 500.564.JI.1 / 1503,50 €  
Preto, carvalho castanho 
acinzentado, à direita  500.564.JJ.1 / 1503,50 € 

Sanita ao chão, alinhada à parede
Ao chão, alinhado à parede, com rebordo, saída horizontal ou 
vertical, fixação oculta,
classe 1: elevado volume de descarga 6 l, 
de acordo com a norma EN 997, 
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l, 
de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.511.01.1 / 328,50 € 

Tampo de sanita 
Dobradiças de metal, tampa de sanita sobreposta.
Branco 500.540.01.1 / 140,00 € 

Móvel para lavatório de pousar, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, painel dianteiro de vidro, com pés de apoio removíveis, 
placa de acesso de vidro, rebordo de metal, fornecido montado. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege 500.560.JI.1 / 1093,50 €  
Preto, carvalho castanho acinzentado 500.560.JJ.1 / 1093,50 €

Sanita suspensa, Rimfree 
Suspenso, Rimfree, fixação oculta, 
classe 1: elevado volume de descarga 6 l, 
de acordo com a norma EN 997, 
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l, 
de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.510.01.1 / 399,00 € 

Bidé suspenso
Suspenso, ligação ao abastecimento de água oculta, 
fixação oculta. 
Branco  500.539.01.1 / 380,50 € 

Bidé ao chão, alinhado à parede
Ao chão, alinhado à parede, ligação ao abastecimento de água oculta, 
fixação oculta 
Branco  500.538.01.1 / 357,50 € 

Estante com espelho
Fornecido montado. 
Carvalho bege  500.569.JI.1 / 752,50 € 
Carvalho castanho acinzentado  500.569.JJ.1 / 752,50 € 

Armário alto com uma porta 
Suspenso, com uma porta, abertura através de puxador, porta com fecho 
automático, com quatro prateleiras deslocáveis, lado de fixação à direita 
ou esquerda, painel dianteiro de vidro, aro da porta de metal. 
Cinzento-acastanhado, carvalho bege 500.554.JI.1 / 888,50 €  
Preto, carvalho castanho acinzentado 500.554.JJ.1 / 888,50 €  

Espelho com iluminação integrada 
Superfície espelhada com barra de luzes LED integrada na estrutura, ligar/
desligar a luz com o interruptor de parede, estrutura de madeira.
Carvalho bege  500.570.JI.1 / 649,50 € 
Carvalho castanho acinzentado  500.570.JJ.1 / 649,50 €

Espelho com iluminação integrada 
Superfície espelhada com barra de luzes LED integrada na estrutura, ligar/
desligar a luz com o interruptor de parede, estrutura de madeira.
Carvalho bege  500.572.JI.1 / 581,50 €
Carvalho castanho acinzentado  500.572.JJ.1 / 581,50 €

Espelho com iluminação integrada, prateleira lateral
Com prateleira à direita ou à esquerda, ligar/desligar a luz com o interruptor 
de parede, superfície espelhada com barra de luzes LED integrada na 
estrutura
Carvalho bege  500.571.JI.1 / 717,50 € 
Carvalho castanho acinzentado  500.571.JJ.1 / 717,50 € 
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Móvel para lava-mãos, com uma porta
Suspenso, com uma porta, lado de fixação à direita ou esquerda, fornecido 
montado. 
Branco 500.502.01.1 / 297,50 €
Cinzento scultura 500.502.43.1 / 273,00 €

Móvel para lavatório, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através do 
mecanismo push-to-open, iluminação LED, 
fornecido montado. 
Branco 500.505.01.1 / 371,50 €
Cinzento scultura 500.505.43.1 / 341,00 €

Móvel para lavatório, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através do 
mecanismo push-to-open, iluminação LED, 
fornecido montado.
Branco 500.508.01.1 / 452,00 €
Cinzento scultura 500.508.43.1 / 415,50 €

Móvel para lavatório, com duas gavetas
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
do mecanismo push-to-open, iluminação LED, 
fornecido montado. 
Branco 500.506.01.1 / 527,00 €
Cinzento scultura 500.506.43.1 / 483,00 €

Móvel para lavatório, com duas gavetas
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
do mecanismo push-to-open, iluminação LED, 
fornecido montado. 
Branco 500.509.01.1 / 681,50 €
Cinzento scultura 500.509.43.1 / 626,00 €

Móvel para lavatório com dois furos para 
torneira, com quatro gavetas
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
do mecanismo push-to-open, iluminação LED, 
fornecido montado. 
Branco 500.518.01.1 / 867,00 €
Cinzento scultura 500.518.43.1 / 799,50 €

Armário lateral com duas gavetas
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
do mecanismo push-to-open, fornecido 
montado. 
Branco 500.504.01.1 / 495,50 €
Cinzento scultura 500.504.43.1 / 456,00 €

Lava-mãos para móvel 
Sem trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo, assimétrico. 
Buraco de torneira à direita 500.529.01.1 / 127,00 €
Buraco de torneira à esquerda 500.528.01.1 / 127,00 €

Lavatório
Sem trop-plein, com possibilidade de encastrar 
por baixo, ligação de lavatório Geberit Clou. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.530.01.1 / 208,00 €

Lavatório
Sem trop-plein, com possibilidade de encastrar 
por baixo, ligação de lavatório Geberit Clou. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.531.01.1 / 347,50 €
Sem buraco de 
torneira  500.532.01.1 / 361,50 €

Lavatório
Sem trop-plein, com possibilidade de encastrar 
por baixo, ligação de lavatório Geberit Clou. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.551.01.1 / 503,50 €
Buraco de torneira à esquerda 
e à direita  500.550.01.1 / 489,00 €
Sem buraco de 
torneira  500.552.01.1 / 503,50 €

Armário alto com uma porta e 
espelho interior
Suspenso, com uma porta, porta com fecho 
automático, com duas prateleiras fixas, com 
quatro prateleiras deslocáveis, espelho no lado 
interior da porta,
fornecido montado. 
Branco 500.503.01.1 / 607,50 €
Cinzento scultura 500.503.43.1 / 557,50 €

Móvel para lavatório com dois furos para 
torneira, com duas gavetas
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
do mecanismo push-to-open, iluminação LED, 
fornecido montado. 
Branco 500.517.01.1 / 570,00 €
Cinzento scultura 500.517.43.1 / 524,00 €

Armário lateral com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através do 
mecanismo push-to-open, fornecido montado. 
Branco 500.507.01.1 / 433,50 €
Cinzento scultura 500.507.43.1 / 400,00 €
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Lavatório com superfície de apoio
Com possibilidade de encastrar por baixo, assimétrico, ligação de lavatório 
Geberit Clou. 
Buraco de torneira à esquerda, 
espaço de prateleira à direita 500.533.01.1 / 371,00 €
Sem buraco de torneira, 
espaço de prateleira à direita 500.534.01.1 / 385,50 €

Móvel para lavatório com superfície de apoio, com uma gaveta
Suspenso, com uma gaveta, abertura através do mecanismo push-to
-open, iluminação LED, fornecido montado. 
Branco, recorte de sifão à esquerda 500.513.01.1 / 452,00 €
Cinzento scultura, 
recorte de sifão à esquerda 500.513.43.1 / 415,50 €
Branco, recorte de sifão à direita 500.514.01.1 / 452,00 €
Cinzento scultura, 
recorte de sifão à direita 500.514.43.1 / 415,50 €

Lavatório com superfície de apoio
Com possibilidade de encastrar por baixo, assimétrico, ligação de lavatório 
Geberit Clou. 
Buraco de torneira à direita, 
espaço de prateleira à esquerda 500.535.01.1 / 371,00 €
Sem buraco de torneira, 
espaço de prateleira à esquerda 500.536.01.1 / 385,50 €

Móvel para lavatório com superfície de apoio, com duas gavetas
Suspenso, com duas gavetas, abertura através do mecanismo 
push-to-open, iluminação LED, fornecido montado. 
Branco, recorte de sifão à esquerda 500.515.01.1 / 681,50 €
Cinzento scultura, 
recorte de sifão à esquerda 500.515.43.1 / 626,00 €
Branco, recorte de sifão à direita 500.516.01.1 / 681,50 €
Cinzento scultura, 
recorte de sifão à direita 500.516.43.1 / 626,00 €
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Espelho com iluminação integrada
Iluminação LED, iluminação indireta, parte de 
trás aquecida para evitar o embaciamento do 
espelho, interruptor com sensor de toque, 
regulável.
120 cm 500.519.00.1 / 557,50 €

Espelho com iluminação integrada
Iluminação LED, iluminação indireta, parte de 
trás aquecida para evitar o embaciamento do 
espelho, interruptor com sensor de toque, 
regulável.
60 cm 500.521.00.1 / 477,50 €

Espelho com iluminação integrada
Iluminação LED, iluminação indireta, parte de 
trás aquecida para evitar o embaciamento do 
espelho, interruptor com sensor de toque, 
regulável.
90 cm 500.522.00.1 / 539,50 €

Sanita suspensa, Rimfree
Suspenso, Rimfree, fixação oculta,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 4/2,6 l, 
de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.500.01.1 / 340,00 €

Tampo de sanita
Dobradiças de metal, tampa de sanita sobreposta.
Branco 500.537.01.1 / 138,50 €
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Suporte de vidro
Para armários laterais Geberit Xeno² com duas 
gavetas.
45 cm 500.523.00.1 / 33,00 €

Suporte de vidro
Para armários laterais Geberit Xeno² com uma 
gaveta.
58 cm 500.524.00.1 / 41,00 €

Acessório de gavetas 
Divisão em H 500.526.00.1 / 32,50 €

Acessório de gavetas 
Divisão em H 500.527.00.1 / 39,00 €

Bidé suspenso
Suspenso, ligação ao abastecimento de água oculta,
fixação oculta. 
Branco 500.501.01.1 / 296,50 €Espelho com iluminação integrada

Iluminação LED, parte de trás aquecida 
para evitar o embaciamento do espelho, 
interruptor com sensor de toque, regulável.
40 cm 500.520.00.1 / 440,00 €

Acessório de gavetas 
Divisão em T 500.525.00.1 / 32,50 €
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Móvel para lava-mãos, com uma porta 
Suspenso, com uma porta, abertura através de puxador, lado de fixação à 
direita, fornecido montado. 
Branco 500.425.01.1 / 279,00 € 
Carvalho natural 500.425.JH.1  / 251,50 €  
Lava 500.425.JK.1 / 279,00 € 

Móvel para lava-mãos, com uma porta 
Suspenso, com uma porta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, fornecido montado 
Branco 500.427.01.1 / 336,00 €   
Carvalho natural 500.427.JH.1 / 302,50 €   
Lava 500.427.JK.1 / 336,00 €  

Lava-mãos para móvel
Sem trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo, assimétrico. 
Buraco de torneira à direita 500.460.01.1 / 64,50 € 
Buraco de torneira à esquerda 500.461.01.1 / 64,50 €
 

Lava-mãos para móvel, com superfície de apoio 
Sem trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo, assimétrico. 
Buraco de torneira e 
espaço de prateleira à direita 500.457.01.1 / 143,00 €  
Buraco de torneira e 
espaço de prateleira à esquerda 500.459.01.1 / 143,00 € 

Móvel para lavatório, com uma gaveta 
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de 
puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado. 
Branco 500.428.01.1 / 311,00 € 
Carvalho natural 500.428.JH.1  / 279,50 € 
Lava 500.428.JK.1 / 311,00 €

Lavatório
Visível trop-plein, com possibilidade de 
encastrar por baixo.
Buraco de torneira 
ao centro   500.450.01.1 / 121,00 € 
Sem buraco de 
torneira   500.463.01.1 / 140,00 €

Móvel para lavatório, com duas gavetas 
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
de puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado. 
Branco 500.429.01.1 / 451,50 € 
Carvalho natural 500.429.JH.1 / 406,50 €  
Lava 500.429.JK.1 / 451,50 €

Móvel para lavatório, com uma gaveta 
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de 
puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado. 
Branco 500.435.01.1 / 358,50 € 
Carvalho natural 500.435.JH.1  / 323,00 € 
Lava 500.435.JK.1 / 358,50 € 

Lavatório
Visível trop-plein, com possibilidade de 
encastrar por baixo.
Buraco de torneira 
ao centro 500.451.01.1 / 221,00 € 
Sem buraco de 
torneira 500.464.01.1 / 236,00 €

Móvel para lavatório, com duas gavetas 
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
de puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado. 
Branco 500.436.01.1 / 507,50 € 
Carvalho natural 500.436.JH.1  / 457,00 € 
Lava 500.436.JK.1 / 507,50 € 
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Móvel para lavatório, com uma gaveta 
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de 
puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado. 
Branco 500.437.01.1 / 402,50 € 
Carvalho natural 500.437.JH.1  / 362,50 € 
Lava 500.437.JK.1 / 402,50 € 

Lavatório
Visível trop-plein, com possibilidade de 
encastrar por baixo.
Buraco de torneira 
ao centro 500.452.01.1 / 303,50 € 
Sem buraco de 
torneira 500.465.01.1 / 322,00 €

Móvel para lavatório, com duas gavetas 
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
de puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado. 
Branco 500.441.01.1 / 569,00 € 
Carvalho natural 500.441.JH.1  / 512,00 € 
Lava 500.441.JK.1 / 569,00 €

Móvel para lavatório, com duas gavetas 
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
de puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado.
Branco 500.442.01.1 / 473,50 € 
Carvalho natural  500.442.JH.1 / 426,00 € 
Lava 500.442.JK.1 / 473,50 €

Lavatório
Visível trop-plein, com possibilidade de 
encastrar por baixo.
Buraco de torneira à esquerda 
e à direita 500.453.01.1 / 386,50 € 
Sem buraco de 
torneira 500.462.01.1 / 401,50 €

Móvel para lavatório, com quatro gavetas 
Suspenso, com quatro gavetas, abertura através 
de puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado.
Branco 500.445.01.1 / 755,00 € 
Carvalho natural 500.445.JH.1 / 679,00 € 
Lava 500.445.JK.1 / 755,00 €

Móvel para lavatório duplo, 
com quatro gavetas
Suspenso, com quatro gavetas, abertura através 
de puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado.
Branco 500.446.01.1 / 755,00 €
Carvalho natural 500.446.JH.1 / 679,00 €
Lava 500.446.JK.1 / 755,00 €

Móvel para lavatório duplo, 
com duas gavetas 
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
de puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado.
Branco 500.443.01.1 / 473,50 €
Carvalho natural 500.443.JH.1 / 426,00 €
Lava 500.443.JK.1 / 473,50 €

Lavatório duplo
Visível trop-plein, com possibilidade de 
encastrar por baixo. 
Buraco de torneira à esquerda 
e à direita 500.455.01.1 / 480,00 €

Lava-mãos de canto 
Sem trop-plein, Para a montagem em espaços 
pequenos, com cantos. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.454.01.1 / 88,00 €
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Móvel para dois lavatórios, com duas gavetas e 
superfície de apoio
Suspenso, com duas gavetas, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, fornecido montado .
Branco 500.444.01.1 / 469,00 €
Carvalho natural 500.444.JH.1 / 422,00 € 
Lava 500.444.JK.1 / 469,00 €

Móvel para lavatório, com uma gaveta e superfície de apoio
Suspenso, com uma gaveta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, fornecido montado.
Branco, recorte de sifão à direita 500.439.01.1 / 422,00 €
Carvalho natural,  
recorte de sifão à direita 500.439.JH.1 / 380,50 € 
Lava, recorte de sifão à direita 500.439.JK.1 / 422,00 €
Branco, recorte de sifão à esquerda 500.438.01.1 / 422,00 € 
Carvalho natural, 
recorte de sifão à esquerda 500.438.JH.1 / 380,50 € 
Lava, recorte de sifão à esquerda 500.438.JK.1 / 422,00 €

Lava-mãos para móvel, com superfície de apoio 
e taça decorativa 
Visível trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo, assimétrico, 
taça decorativa inserida. 
Taça decorativa à direita 500.456.01.1 / 187,00 € 
Taça decorativa à esquerda 500.458.01.1 / 187,00 € 

Elemento lateral com caixa de armazenamento, 24,5 cm 
Suspenso, com caixa de armazenamento, combinável com movel de 
lavatório, fornecido montado.
Branco 500.419.01.1 / 289,00 €
Carvalho natural 500.419.JH.1 / 260,50 € 
Lava 500.419.JK.1 / 289,50 €

Armário alto com uma porta 
Suspenso, com uma porta, abertura através de 
puxador, com uma prateleira fixa, com quatro 
prateleiras deslocáveis, lado de fixação à direita 
ou esquerda, 
fornecido montado.
Branco 500.417.01.1 / 541,00 €
Carvalho natural 500.417.JH.1 / 487,50 €
Lava 500.417.JK.1 / 541,00 €

Lavatório com superfície de apoio e taça decorativa 
Visível trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo, assimétrico, 
taça decorativa inserida. 
Taça decorativa à direita 500.466.01.1 / 340,50 € 
Taça decorativa à esquerda 500.467.01.1 / 340,50 €

Elemento lateral com caixa de armazenamento, 27,3 cm 
Suspenso, com caixa de armazenamento, combinável com movel de 
lavatório, fornecido montado.
Branco 500.423.01.1 / 304,50 €
Carvalho natural 500.423.JH.1 / 273,50 € 
Lava 500.423.JK.1 / 304,50 €

Armário alto com uma porta e 
espelho exterior 
Suspenso, com uma porta, abertura através de 
puxador, com duas prateleiras fixas, com duas 
prateleiras deslocáveis, lado de fixação à direita 
ou esquerda, espelho no exterior da porta, 
fornecido montado.
Branco 500.447.01.1 / 596,00 €
Carvalho natural 500.447.JH.1 / 536,50 €
Lava 500.447.JK.1 / 596,00 €

Espelho com iluminação integrada 
Iluminação LED, interruptor mecânico, lâmpada 
ajustável.
12 W, 234 lm 500.448.00.1 / 449,00 €
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Espelho com iluminação integrada 
Iluminação LED, interruptor mecânico, lâmpada 
ajustável.
30 W, 768 lm 500.468.00.1 / 530,00 €

Espelho com iluminação integrada 
Iluminação LED, interruptor mecânico, lâmpada 
ajustável.
40 W, 368 lm 500.449.00.1 / 608,50 €

Espelho com iluminação integrada 
Iluminação LED, interruptor mecânico, lâmpada 
ajustável.
19 W, 568 lm 500.469.00.1 / 456,50 €
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Prateleira suspensa
Branco 500.416.01.1 / 101,00 €
Carvalho natural 500.416.JH.1 / 91,00 €
Lava  500.416.JK.1 / 101,00 €

Prateleira suspensa
Branco 500.414.01.1 / 77,00 €
Carvalho natural 500.414.JH.1 / 69,50 €
Lava 500.414.JK.1 / 77,00 €

Prateleira suspensa
Branco 500.413.01.1 / 60,50 €
Carvalho natural 500.413.JH.1 / 54,50 €
Lava A500.413.JK.1 / 60,50 €
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Armário lateral com uma gaveta, ao chão
Ao chão, com uma gaveta, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, fornecido montado. 
Branco 500.440.01.1 / 469,00 € 
Carvalho natural 500.440.JH.1  / 422,00 € 
Lava  500.440.JK.1 / 469,00 €

Armário lateral ao chão com duas gavetas 
Suspenso, com duas gavetas, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, fornecido montado. 
Branco 500.426.01.1 / 413,50 €
Carvalho natural 500.426.JH.1 / 372,00 €
Lava 500.426.JK.1 / 413,50 €
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Sanita ao chão Square, alinhada 
à parede, Rimfree 
Ao chão, alinhado à parede, Rimfree, saída horizontal ou vertical, fixação 
oculta
classe 1: elevado volume de descarga 6 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l, 
de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.422.01.1 / 324,50 €

Bidé ao chão, alinhado à parede
Ao chão, alinhado à parede, ligação ao abastecimento de água oculta, 
fixação oculta. 
Branco 500.406.01.1 / 151,00 €

Sanita suspensa, Rimfree 
Suspenso, Rimfree, fixação oculta,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 4/2,6 l, 
de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.410.01.1 / 221,00 €

Tampo de sanita, tampa sobreposta 
Dobradiças de metal, design elegante, tampa de 
sanita sobreposta, 
antibacteriano. 
Branco 500.432.01.1 / 126,00 €

Sanita suspensa, abertura pequena, Rimfree 
Suspenso, Rimfree, fixação oculta, projeção pequena,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 4/2,6 l, 
de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.415.01.1 / 242,50 €

Sanita suspensa Square, Rimfree 
Suspenso, Rimfree, fixação oculta,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 4/2,6 l, 
de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.420.01.1 / 249,50 €

Bidé suspenso Square
Suspenso, ligação ao abastecimento de água oculta, 
fixação oculta.
Branco 500.403.01.1 / 201,00 €

Bidé ao chão Square, alinhado à parede
Ao chão, alinhado à parede, ligação ao abastecimento de água oculta, 
fixação oculta. 
Branco 500.404.01.1 / 179,50 €

Tampo de sanita Square
Dobradiças de metal, tampa de sanita sobrepos-
ta. 
Branco 500.433.01.1 / 84,00 €
Branco, abaixamento 
automático 500.434.01.1 / 120,00 €

Bidé suspenso 
Suspenso, ligação ao abastecimento de água oculta, 
fixação oculta. 
Branco 500.405.01.1 / 160,00 €

Urinol para sistema de descarga embutido para urinol, 
saída para trás 
Suspenso, com rebordo, sifão oculto, fixação oculta, fixação fácil através 
do conjunto para fixar Geberit Kerafix, para urinol.
Branco 500.470.01.1 / 247,00 €

Sanita suspensa 
Suspenso, com rebordo, fixação oculta,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 4/2,6 l, 
de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.400.01.1 / 168,50 €

Sanita ao chão, alinhada à parede, Rimfree 
Ao chão, Alinhado à parede, Rimfree, saída horizontal ou vertical, fixação 
oculta,
classe 1: elevado volume de descarga 6 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l, 
de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.402.01.1 / 295,00 €

Tampo de sanita, tampa sobreposta 
Dobradiças de metal, tampa de sanita 
sobreposta.
Branco 500.430.01.1 / 71,50 €
Branco, abaixamento 
automático 500.431.01.1 / 107,50 €
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Carvalho natural, 
folha estruturado

Lava, pintado mateBranco, pintado 
alto-brilho

Móvel
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Móvel para lava-mãos, com uma porta
Suspenso, com uma porta, abertura através de puxador, porta com fecho 
automático, fornecido montado. 
Branco 500.242.01.1 / 144,00 €

Móvel para lavatório, com duas gavetas
Suspenso, com duas gavetas, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, fornecido montado. 
Branco 500.247.01.1 / 315,50 €
Cinzento claro 500.247.42.1 / 315,50 €

Lava-mãos Square compatível com móvel
Visível trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo. 
Buraco de torneira ao centro 500.222.01.1 / 90,00 €

Lavatório Square
Visível trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo. 
Buraco de torneira ao centro 500.229.01.1 / 112,50 €

Lavatório Square
Visível trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo. 
Buraco de torneira ao centro 500.249.01.1 / 157,50 €

Lavatório Square
Visível trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo. 
Buraco de torneira ao centro 500.251.01.1 / 187,50 €
Sem buraco de torneira 500.250.01.1 / 206,50 €

Lavatório Square
Visível trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo. 
Buraco de torneira à esquerda e à direita 500.252.01.1 / 206,50 €
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Lavatório Square
Visível trop-plein, com possibilidade de encastrar por baixo.
Buraco de torneira ao centro 500.226.01.1 / 259,50 €
Buraco de torneira à esquerda e à direita 500.253.01.1 / 279,50 €
Sem buraco de torneira 500.225.01.1 / 279,50 €

Móvel para lavatório, com duas gavetas
Suspenso, com duas gavetas, abertura através de puxador, gaveta com 
recolha automática, fornecido montado. 
Branco 500.245.01.1 / 525,50 €
Cinzento claro  500.245.42.1 / 525,50 €

Lavatório
Visível trop-plein.
Buraco de torneira 
ao centro 500.230.01.1 / 109,50 €

Lavatório
Visível trop-plein.
Buraco de torneira 
ao centro 500.228.01.1 / 95,50 €

Lavatório
Visível trop-plein.
Buraco de torneira 
ao centro 500.227.01.1 / 86,00 €

Lavatório
Visível trop-plein.
Buraco de torneira 
ao centro 500.248.01.1 / 137,50 €
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Móvel para lavatório duplo, 
com duas gavetas
Suspenso, com duas gavetas, abertura através 
de puxador, gaveta com recolha automática, 
fornecido montado. 
Branco 500.246.01.1 / 525,50 €
Cinzento claro 500.246.42.1 / 525,50 €

Lavatório duplo Square
Visível trop-plein, com possibilidade de 
encastrar por baixo.
Sem buraco de 
torneira 500.224.01.1 / 399,00 €

Lavatório duplo Square
Visível trop-plein, com possibilidade de 
encastrar por baixo.
Buraco de torneira à esquerda 
e à direita 500.223.01.1 / 379,00 € 

Armário alto com uma porta e 
espelho interior 
Suspenso, com uma porta, abertura através de 
puxador, com duas prateleiras fixas, com quatro 
prateleiras deslocáveis, lado de fixação à direita 
ou esquerda, espelho no lado interior da porta, 
fornecido montado.
Branco 500.241.01.1 / 315,50 €
Cinzento claro 500.241.42.1 / 315,50 € 

Coleção da casa de banho Geberit Smyle
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Tampo de sanita Square, tampa sobreposta, design estreito
Dobradiças de metal, design elegante, tampa de sanita  
sobreposta. 
Branco 500.238.01.1 / 90,00 €
Branco, abaixamento 
automático 500.237.01.1 / 119,50 €

Tampo de sanita
Dobradiças de metal, tampa de sanita. sobreposta
Branco 500.235.01.1 / 61,00 €
Branco, abaixamento 
automático 500.236.01.1 / 94,00 €

Tampo de sanita
Dobradiças de metal, tampa de sanita sobreposta. 
Branco 500.231.01.1 / 64,50 €
Branco, abaixamento automático 500.232.01.1 / 97,00 €

Sanita ao chão, alinhada à parede 
Ao chão, alinhado à parede, com rebordo, saída horizontal ou vertical.
classe 1: elevado volume de descarga 6 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 4/2,6 l, 
de acordo com a norma EN 997.
Branco 500.213.01.1 / 243,50 €

Tampo de sanita Square, „formato sanduíche“
Dobradiças de metal, design elegante. 
Branco 500.239.01.1 / 82,00 €
Branco, abaixamento 
automático  500.240.01.1 / 111,50 €

Sanita suspensa Square, com abertura para fixação à parede, Rimfree
Suspenso, Rimfree,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l, 
de acordo com a norma EN 997.
Branco 500.200.01.1 / 169,50 €

Sanita suspensa, com abertura para fixação à parede, Rimfree 
Suspenso, Rimfree,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 4/2,6 l, 
de acordo com a norma EN 997.
Branco 500.215.01.1 / 152,50 €

Bidé suspenso Square 
Visível trop-plein, suspenso, ligação ao abastecimento 
de água oculta.
Branco 500.218.01.1 / 208,50 €

Urinol para sistema de descarga embutido para urinol, 
saída para trás 
Suspenso, com rebordo, sifão oculto, fixação oculta, fixação fácil através 
do conjunto para fixar Geberit Kerafix, para urinol.
Branco 500.254.01.1 / 155,50 €
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Cinzento claro, 
pintado alto-brilho

Branco, pintado 
alto-brilho

Móvel
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Coluna Square
Branco 500.342.01.1 / 39,50 €

Coluna
Branco 500.341.01.1 / 35,50 €
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Todas as gamas de móveis de casa de banho Geberit são feitas de material resistente à humidade.
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Lava-mãos Square, abertura pequena 
Visível trop-plein, assimétrico. 
Buraco de torneira
à direita  500.318.01.1 / 35,50 €
Buraco de torneira 
à esquerda  500.319.01.1 / 35,50 €

Lavatório Square
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.290.01.1 / 51,00 € 
Sem buraco de
torneira 500.291.01.1 / 51,00 € 

Lava-mãos 
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.324.01.1 / 31,50 €
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.325.01.1 / 31,50 €

Lavatório
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.305.01.1 / 49,00 €
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.296.01.1 / 49,00 €

Corner handrinse basin
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.327.01.1 / 55,00 €

Lavatório
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.297.01.1 / 46,00 €
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.298.01.1 / 46,00 €

Lavatório de encastrar por baixo Square
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.308.01.1 / 86,50 €

Lava-mãos Square 
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.322.01.1 / 35,50 €
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.323.01.1 / 35,50 €

Lavatório Square
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.300.01.1 / 53,00 € 

Lava-mãos 
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.295.01.1 / 43,00 €
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.293.01.1 / 43,00 €
Sem buraco de
torneira 500.294.01.1 / 43,00 €

Lava-mãos Square 
Visível trop-plein.
Buraco de torneira 
ao centro 500.316.01.1 / 31,50 €
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.317.01.1 / 31,50 €

Lava-mãos Square 
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.310.01.1 / 47,00 € 
Sem buraco de
torneira 500.301.01.1 / 47,00 € 

Lava-mãos 
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.320.01.1 / 27,50 € 
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.321.01.1 / 27,50 €

Lavatório Square
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.299.01.1 / 69,00 € 

Lavatório
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.315.01.1 / 47,00 €
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.303.01.1 / 47,00 €
Sem buraco de
torneira 500.304.01.1 / 47,00 €

Lava-mãos de canto
Visível trop-plein. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.326.01.1 / 35,50 €
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Lavatório encastrado Square
Visível trop-plein, para a montagem em bancada 
ou num móvel. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.307.01.1 / 78,50 €

Lavatório encastrado
Visível trop-plein, para a montagem em bancada 
ou num móvel. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.309.01.1 / 69,00 €

Lavatórios Square, sem barreiras
Visível trop-plein, parte dianteira com forma ergonómica para fácil 
utilização, cuba plana. 
Buraco de torneira ao centro 500.292.01.1 / 86,50 €

Semicoluna Square para lava-mãos 
Branco  500.328.01.1 / 39,50 €

Semicoluna 
Branco 500.329.01.1 / 35,50 €

Lavatório semiencastrado Square 
Visível trop-plein, para a montagem em bancada 
ou num móvel. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.313.01.1 / 71,00 €
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.314.01.1 / 71,00 €

Lavatório encastrado Square
Visível trop-plein, para a montagem em bancada 
ou num móvel. 
Buraco de torneira 
ao centro 500.306.01.1 / 74,50 €

Lavatório semiencastrado 
Visível trop-plein, para a montagem em bancada 
ou num móvel. 
Buraco de torneira 
ao centro  500.311.01.1 / 67,00 €
Buraco de torneira à 
esquerda e à direita 500.312.01.1 / 67,00 €

Lavatórios Square, sem barreiras
Visível trop-plein, parte dianteira com forma ergonómica para fácil 
utilização, cuba plana. 
Buraco de torneira ao centro 500.302.01.1 / 71,00 €

Coluna Square 
Branco 500.342.01.1 / 39,50 €

Coluna 
Branco 500.341.01.1 / 35,50 €
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Sanita suspensa Square
Suspenso, com rebordo,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 
4/2,6 l, de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.270.01.1 / 86,50 €

Tampo de sanita Square
Dobradiças de metal, tampa de sanita 
sobreposta. 
Fixação de cima 500.334.01.1 / 59,00 €

Sanita suspensa, abertura grande, Rimfree 
Suspenso, Rimfree, projeção grande,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 
4/2,6 l, de acordo com a norma EN 997.
Branco 500.262.01.1 / 216,00 €

Sanita ao chão, alinhada à parede 
Ao chão, com rebordo, saída horizontal,
classe 1: elevado volume de descarga 6 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 
4/2,6 l, de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.286.01.1 / 106,00 €

Sanita suspensa, abertura pequena 
Suspenso, com rebordo, projeção pequena,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 
4/2,6 l, de acordo com a norma EN 997 
Branco 500.263.01.1 / 106,00 €

Tampo de sanita Square, dobradiça de 
libertação rápida
Dobradiças de metal, tampa de sanita 
sobreposta. 
Fixação de cima 500.336.01.1 / 71,00 €

Sanita suspensa 
Suspenso, com rebordo,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 
4/2,6 l, de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.260.01.1 / 78,50 €

Sanita suspensa Square, Rimfree 
Suspenso, Rimfree,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 
4/2,6 l, de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.275.01.1 / 118,00 €

Tampo de sanita Square
Dobradiças de metal, tampa de sanita 
sobreposta. 
Fixação de baixo 500.332.01.1 / 35,50 €
Fixação de cima 500.338.01.1 / 39,00 €

Sanita suspensa, Rimfree 
Suspenso, Rimfree,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 
4/2,6 l, de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.265.01.1 / 110,00 €

Sanita suspensa, abertura grande
Suspenso, com rebordo, projeção grande,
classe 1: elevado volume de descarga 6 ou 4,5 l, 
de acordo com a norma EN 997,
classe 2: elevado volume de descarga 6/4 l ou 
4/2,6 l, de acordo com a norma EN 997. 
Branco 500.261.01.1 / 177,00 €
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Tampo de sanita com abaixamento automático
Dobradiças de metal.
Fixação de cima 500.337.01.1 / 32,00 €

Tampo de sanita com abaixamento automático
Dobradiças de metal.
Fixação de baixo 500.331.01.1 / 28,50 €

Tampo de sanita, dobradiça de libertação rápida, com abaixamento 
automático
Dobradiças de metal, tampa de sanita sobreposta.
Fixação de cima 500.335.01.1 / 63,00 €

Tampo de sanita
Dobradiças de plástico.
Fixação de baixo 500.330.01.1 / 23,50 €

Tampo de sanita
Dobradiças de metal.
Fixação de cima 500.333.01.1 / 51,00 €
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Coleção da casa de banho Geberit Abalona

Bidé suspenso a Square, 
abertura pequena 
Visível trop-plein, suspenso, projeção pequena
Branco 500.272.01.1 / 94,50 €

Bidé suspenso Square 
Visível trop-plein, suspenso.
Branco 500.271.01.1 / 74,50 €

Bidé suspenso 
Visível trop-plein, suspenso.
Branco 500.264.01.1 / 60,00 €
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Bidé ao chão, alinhado à parede 
Visível trop-plein, ao chão, alinhado à parede, ligação ao abastecimento de 
água oculta, fixação oculta.
Branco 500.289.01.1 / 92,00 €

Bidé ao chão, livre 
Visível trop-plein, ao chão, autónomo, fixação oculta.
Branco 500.288.01.1 / 49,50 €
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Urinol para sistema de descarga exterior para urinol, 
saída para trás e para baixo
Suspenso, com rebordo, sifão oculto, fixação oculta, fixação fácil através do 
conjunto para fixar Geberit Kerafix, para urinol.
Branco 500.343.01.1 / 137,50 €
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Espelho com iluminação integrada, 
iluminado de ambos os lados 
Iluminação LED, interruptor mecânico 500.580.00.1 / 211,50 €

Espelho com iluminação integrada, 
iluminado de ambos os lados 
Iluminação LED, interruptor mecânico 500.586.00.1 / 234,50 €

Espelho com iluminação integrada, 
iluminado de ambos os lados 
Iluminação LED, interruptor mecânico 500.588.00.1 / 257,00 €

Espelho com iluminação integrada, iluminado na parte superior
Iluminação LED, interruptor mecânico 500.584.00.1 / 291,00 €

Espelho com iluminação integrada, 
iluminado de ambos os lados 
Iluminação LED, interruptor mecânico 500.581.00.1 / 221,50 €

Espelho com iluminação integrada, 
iluminado de ambos os lados 
Iluminação LED, interruptor mecânico 500.587.00.1 / 244,00 €

Espelho com iluminação integrada, 
iluminado de ambos os lados 
Iluminação LED, interruptor mecânico 500.589.00.1 / 266,00 €

Espelho com iluminação integrada, iluminado na parte superior
Iluminação LED, interruptor mecânico  500.585.00.1 / 312,00 €
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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

Para mais
informação:
800 25 26 27
Assessor Pessoal Geberit
→  Informação personalizada.

→  Respostas às suas perguntas.

→  Combine visitas aos Centros de Informação Geberit.

→   Conheça os nossos pontos de venda, reformadores e instaladores 
recomendados, delegados técnicos e muito mais.

→   Se desejar mais informação sobre A casa de banho Geberit, visite a 
nossa página web: → www.colecaogeberit.pt

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

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