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Não se stress.
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As ligações por compressão da Geberit levam
menos tempo que as soldadas aparafusadas
ou coladas. Porquê? Porque necessita de
menos tempo para preparação e o próprio
processo de ligação é mais rápido.Basta
medir, cortar, rebarbar e comprimir 
– e é tudo. Para além disso necessita só 
de algumas ferramentas: um corta-tubo, 
chanfrador-calibrador, máquina de curvar 
para diâmetros maiores e máquina de 
comprimir. A ligação por compressão da
Geberit é fácil porque oferece um sistema
completo e ajustado perfeitamente às suas
necessidades, onde cada componente se 
enquadra como uma luva. Comprimir (press)
com Geberit – nada mais rápido e mais fácil.

Um sistema, um fornecedor de qualidade,
ligações duráveis garantidas
Quando trabalha com sistemas de ligação
por compressão Geberit está a trabalhar 
com um sistema completo incluindo tubos
acessórios e ferramentas de compressão.
Todos os componentes do nosso sistema
são perfeitamente ajustados uns nos outros 
– durante o processo de produção cada 
peça é submetida a um rigoroso controlo 
de qualidade. Por isso, podemos garantir a
segurança das ligações. E só terá de 
contactar um só fornecedor para todos 
os componentes. Isto significa 
Know-How Installed.

Visivelmente seguro
Somos líderes de Mercado em sistemas 
com ligações fiáveis à mais de 35 anos. 
Mesmo assim, empenhamo-nos para atingir 
a perfeição. Os nossos acessórios são 
concebidos para que qualquer ligação não
comprimida correctamente durante a 
instalação seja detectada automaticamente
durante o teste de pressão: os 3 orifícios 
propositadamente deixados para o efeito 
no o´ring deixarão gotejar água. Assim 
pode ter a certeza que o trabalho foi bem feito.

Qualidade em todos os detalhes
Na Geberit a qualidade máxima tem máxima prioridade. Todos os 
nossos tubos e acessórios são submetidos a um rigoroso controlo de
produção – desde a matéria-prima até ao produto acabado. Todos 
os acessórios são testados meticulosamente para assegurar que são
impermeáveis e a integração de cada o'ring é monitorizada por 
computador. 
A qualidade das soldaduras é também minuciosamente controlada e 
as ferramentas de compressão são sujeitas a um controlo interno 
rigoroso. Por cumprirmos os elevados standard de qualidade, podemos
assegurar que os sistemas Geberit têm sempre a mesma qualidade.
Isto significa Know-How Installed.

Porque é que se aborrece (stress) com outras técnicas de
ligação, quando apenas precisa de comprimir (press)? 
– Não se stress. Press. Os sistemas de ligação por 
compressão Geberit permitem aos instaladores em toda a
Europa realizar o mesmo tipo de instalação em menos
tempo. Para além das vantagens financeiras óbvias, as
ligações por compressão são executadas de forma mais
fácil e mais rápida, para além de serem mais duráveis,
estanques e sem qualquer risco envolvido com colagens 
ou soldaduras (como por exemplo perigo de incêndio e
queimaduras). Os sistemas de ligação por compressão
podem ser utilizados para todo o tipo de aplicações: 
desde instalações de aquecimento simples até aplicações 

industriais altamente complexas em que pressões e 
temperaturas altamente elevadas e transporte de fluidos
agressivos são especialmente requeridos nos sistemas de
instalação. Poupe tempo, custos e problemas sem colocar
em causa a qualidade. Utilize os sistemas de ligação por
compressão da Geberit – a tecnologia de ligação do futuro.

Não se stess. Press.

Soldar Comprimir

PT
w

w
w

.k
un

de
-c

o.
co

m

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.

Rua Sousa Lopes, 

Lote A – Loja

1600-207 Lisboa

www.geberit.pt/press

Água potávelAquecimentoGásInstalações industriaisRedes de incêndioSistemas solaresConstrução naval Refrigeração

Um sistema para todas 
as aplicações

… com uma variedade de materiais
A Geberit disponibiliza-lhe sistemas de ligação por compressão em
diversos materiais: aço inox, aço carbono, cobre e material tricomposto.
Assim tem sempre o material de qualidade adequado a qualquer tipo 
de utilização específica. Contacte-nos para seleccionarmos os sistemas
mais adequados a aplicações industriais especiais. 

Geberit - a gama mais vasta
A Geberit disponibiliza-lhe uma vasta gama de tubos e acessórios,
paters curtos, joelhos roscados macho / fêmea, reduções e tês de 
redução, cruzetas, uniões e muito mais. É só indicá-las! A gama de
tubos e acessórios da Geberit está disponível de 12 até 108 mm.
Porque é que se aborrece (stress) com outras técnicas de ligação,
quando pode comprimir (press)? 

Quer ter um Know-How Installed ?
Gosta de manter-se actualizado relativamente às recentes inovações 
na tecnologia de instalação? Está ávido de conhecimento? A Geberit
proporciona-lhe programas de formação grátis. Com mais de 20 
centros de formação em toda a Europa, a Geberit ajuda mais de 20.000
instaladores a manterem-se no topo da tecnologia sanitária. Para mais
informações, visite-nos no www.geberit.pt/press ou pesquise através da
www.geberit.com ou inscreva-se na “Formação de ligação por com-
pressão da Geberit”. 

Uma pequena ajuda para grandes decisões … 

… se tiver que optar pelo material correcto para a aplicação correcta.

Não se stress.
Press.

Todas as aplicações …
A grande vantagem do sistema de ligação por compressão da Geberit 
é a sua versatilidade. Os nossos sistemas podem ser aplicados em 
abastecimento de água potável, aquecimento, ar condicionado redes 
de gás, instalações de ar comprimido, redes de incêndio, sistemas
sprinkler, instalações industriais e em muitas outras aplicações. A Geberit
tem 400 certificadosnacionais e internacionais nos sanitários, na 
construção industrial e naval atestando a versatilidade dos nossos 
sistemas de ligação por compressão. Será que a sua instalação requer
condições extremas, envolvendo elevadas pressões ou temperaturas ?
Não há problema! Sabemos que diferentes aplicações requerem 
soluções diferentes. Isto significa Know-How Installed.
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Todas as aplicações …
A grande vantagem do sistema de ligação por compressão da Geberit 
é a sua versatilidade. Os nossos sistemas podem ser aplicados em 
abastecimento de água potável, aquecimento, ar condicionado redes 
de gás, instalações de ar comprimido, redes de incêndio, sistemas
sprinkler, instalações industriais e em muitas outras aplicações. A Geberit
tem 400 certificados nacionais e internacionais nos sanitários, na 
construção industrial e naval atestando a versatilidade dos nossos 
sistemas de ligação por compressão. Será que a sua instalação requer
condições extremas, envolvendo elevadas pressões ou temperaturas ?
Não há problema! Sabemos que diferentes aplicações requerem 
soluções diferentes. Isto significa Know-How Installed.
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