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Produtos & Soluções

Tudo 
é possível
O novo sistema de urinóis Geberit

Os principais elementos do novo sistema de urinóis 
 Geberit são os dois urinóis cerâmicos Preda e Selva, 
sem rebordo, ambos desenvolvidos pela Geberit. Pos-
suem uma geometria interior que combina perfeita-
mente com o bico de pulverização – que foi também 
 desenvolvido recentemente – assegurando uma ótima 
saída de descarga do urinol, mesmo com um pequeno 
volume de descarga de 0,5 litros.

Urinóis cerâmicos sem rebordo

Os novos urinóis cerâmicos Preda e Selva da Geberit 
foram concebidos no gabinete de Design de Christo-
ph Behling, em Londres. Estes não possuem qualquer 
rebordo, o que reduz o trabalho de limpeza, melhora a 
higiene e evita a acumulação de maus odores. A geo-
metria interna foi projetada para o desempenho ideal 
da descarga, com volumes de água mínimos, mas 
quando são usados os volumes de descarga máxi-
mos funciona também silenciosamente e sem salpi-

Em resumo

correspondentes separadores de urinol

 
 

 

 O urinol cerâmico Preda 

com o sistema de descarga 

integrado (à esquerda), 

como uma solução oculta 

(ao centro) e de uma versão 

para um funcionamento 

sem água (à direita).

  O sistema de urinóis Geberit (foto aqui com o urinol cerâmico Selva) permite aos projetistas sanitários e canalizadores 

a oportunidade de implementarem uma solução ideal para qualquer situação de construção. Isto deve-se ao facto de 

que todos os componentes serem cuidadosamente coordenados uns com os outros.

cos. Apesar de terem um padrão uniforme, as diferen-
ças entre os dois modelos de cerâmica são 
imediatamente visíveis. Enquanto o modelo Preda 
tem uma aparência elegante, devido às suas dimen-
sões compactas, o Selva tem uma impressão mais 
robusta e de solidez.

O bico de pulverização combina perfeitamente com 
-

otimizada para o urinol – mesmo com apenas 0,5 li-
tros de água. Pode também ser regulada uma maior 
redução no consumo de água, utilizando-se os pro-

assim como o intervalo de descarga inteligente. A 

é uma brincadeira de crianças – com poucos passos 
e simples, sendo tudo facilmente acessível.
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A Geberit disponibiliza duas soluções diferentes para 
o sifão: enquanto o sifão do urinol foi concebido para 
volumes de descarga convencionais, o sifão híbrido 
permite a funcionalidade completa, sendo usado 
mesmo para pouca ou nenhuma água, devido ao seu 
inovador diafragma do sifão. Ambos os sifões podem 
ser removidos facilmente do urinol cerâmico, dando 
assim, acesso direto ao tubo de descarga.

Um adaptador permite que o sifão híbrido possa ser 
usado nos urinóis cerâmicos de outros fornecedores, 

-
gens da tecnologia Geberit, sem ter que substituir o 
seu urinol cerâmico.

No sistema de descarga integrado para urinol recém-
-desenvolvido, o conjunto compacto está localizado 
numa caixa com conjunto de instalação, debaixo do uri-
nol cerâmico. Para além do sistema elétrónico, o siste-
ma inclui também a fonte de alimentação e a válvula 
solenóide. A Geberit oferece três opções diferentes 
para o fornecimento de energia – uma ligação para a 
rede elétrica, a pilhas ou uma fonte de alimentação au-
to-sustentável, por meio de um gerador integrado. É 
possível a qualquer momento a adaptação posterior ao 
funcionamento à rede elétrica para pilhas ou uma fonte 
de alimentação auto-sustentável.

O conjunto de instalação prático oferece fácil acesso 
ao sistema de descarga, que pode ser removido para 
manutenção apenas com um simples movimento ma-
nual. Devido a uma função de interrupção automática 

da água, a ligação à rede de água não tem de ser desli-
gada com antecedência, podendo, portanto, ser ga-
rantido um funcionamento contínuo nas instalações.

Os que escolhem o sistema de descarga oculto para 
urinol, experimentado e testado, com placa ainda po-
dem optar por uma variedade de modelos de descarga 
manuais ou automáticos.

No sistema de urinóis Geberit, todos os componentes 
foram concebidos para terem em conta um consumo 
mínimo de água e coordenados entre si, até ao mais ín-

-
quisitos mais rigorosos para a construção ecológica, 
devido ao baixo consumo de recursos e à possibilidade 
de poder ter fornecimento elétrico do sistema de des-
carga a partir de uma fonte de energia auto-sustentá-

vel que é independente da rede elétrica e das pilhas. No 
entanto, não são feitos aqui quaisquer compromissos, 
em termos de higiene. Quer a limpeza e a manutenção 
podem ser concluídas rápida e facilmente, como os 
componentes de ligação à água são facilmente acessí-
veis, tais como o bico de pulverização, o sifão e o tubo 
de descarga.

O sistema possui separadores de urinol, des-

tinados a combinar perfeitamente com os uri-

nóis de cerâmica.

  A caixa do sifão nos urinóis Geberit é gene-

rosamente dimensionada e permite acesso di-

reto ao tubo de descarga. O urinol cerâmico 

não tem de ser removido para futuros traba-

lhos de manutenção.

  Enquanto o sifão do urinol foi concebido 

para volumes de descarga convencionais, o 

sifão híbrido (à esquerda) oferece a funcionali-

dade completa, mesmo com pouca ou nenhu-

ma água, sendo usado devido ao seu inovador 

diafragma do sifão. Um adaptador de sifão (à 

direita) permite que o sifão híbrido possa ser 

usado em urinóis cerâmicos de outros fornece-

dores.

  Manutenção rápida e fácil: o sistema de descarga integrado recen-

temente desenvolvido está localizado numa caixa de encaixe facil-

mente acessível por baixo do urinol cerâmico.


