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Não há duas pessoas iguais. E, com o passar do 
tempo, até as necessidades da mesma pessoa 
acabam por se alterar. Mudam o meio envolvente, 
os estilos de vida e, com eles, o conceito de design, 
inovação, conforto e sustentabilidade. 
Na Roca, já passaram quase cem anos desde que 
começámos a desenvolver esforços no sentido de 
acompanhar a evolução das necessidades dos nos-
sos clientes, visto que cada um idealiza o espaço de 
banho ideal de uma forma muito pessoal.
Há muito tempo que o espaço de banho deixou 
de ser considerado meramente funcional, dando 
lugar a um dos principais geradores de experiên-
cias na casa. Luzes reguláveis, música, chuveiros 
multifunções, banheiras com hidromassagem. Não 
falamos apenas de cuidados íntimos diários, mas 
também de explorar todas as possibilidades que os 
momentos nos podem oferecer, aliando num mes-
mo espaço o bem-estar e o conforto de cada um 
dos habitantes do lar. O nosso objetivo é oferecer 
uma panóplia de opções que permita que esses 
desejos se tornem realidade. 
Com a revista Soluções de Banho queremos ajudá-
-lo a pensar no que deseja para o seu espaço de 
banho, colocando ao seu dispôr as ferramentas 
e ideias a considerar no momento de pôr mãos à 
obra. Desde soluções tecnológicas e de espaço, 
até ao design mais inovador, tudo é pensado para 
cuidar de si, dos seus e do planeta. 
Bem vindo à edificação do seu verdadeiro templo 
de bem estar.

Espaços  
de banho  
à sua medida
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ENTREVISTA

Joan Lao, 
design para  
os sentidos
Joan Lao dá-nos as boas-vindas no seu estúdio 
principal localizado numa das artérias mais 
importantes de Barcelona, na rua de Balmes, e 
a partir do qual lidera uma equipa que partilha 
a sua visão criativa. Toda a sua obra exala uma 
aura de sensibilidade e naturalidade que é de 
fácil perceção, contudo difícil de transmitir. Por 
detrás desta primeira camada, existe um traba-
lho extraordinariamente profissional, assente em 
princípios geométricos, materiais nobres e cores 
suaves. Sem estridência, e com um forte teor de 
intemporalidade. Para Joan Lao, tempo é unici-
dade, arte é emoção, luz é serenidade, natureza 
é a origem de todas as coisas, design é essen-
cial, ética é fundamental na vida e no trabalho e 
água é vida pura. Por momentos, perdemo-nos 
em reflexões sobre design, em espaços de vida 
e no papel desempenhado pelos espaços de 
banho na saúde física e emocional das pessoas. 
Confessa estar numa fase de transmutação 
criativa; um período de “novas abordagens e 
um melhor aproveitamento do tempo, um tempo 
em que importa considerar o que é realmente 
essencial e escolher o quê, como, onde e com 
quem.”  
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Fiel à sua visão de design como 
forma de capturar um conceito, 
há mais de 30 anos que a aplica 
ao design de interiores, à arqui-
tetura e ao design de mobiliário.
Tendo concebido quase 3.000 
projetos de design de interiores 
e mais de 12.000 referências de 
peças de mobiliário, candeeiros, 
tapeçarias e objetos decorativos, 
Joan Lao é um dos designers 
espanhóis mais reconhecidos 
internacionalmente devido à sua 
extraordinária capacidade pro-
dutiva e à visão que revela ter 
enquanto criativo, produtor, e aci-
ma de tudo, explorador e força 
impulsionadora da cultura.
A sua marca estilística pessoal 
distinta, perfeitamente alinhada 
com a natureza e afastada das 
tendências da moda, transforma-
-se em criações que perduram no 
tempo, proporcionando uma sen-
sação de aconchego, equilíbrio 
e simplicidade, três qualidades 
necessárias, como ele próprio 
realça, para se viver em perfeita 
harmonia.

JOAN LAO
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ENTREVISTA

— O que é o design para Joan 
Lao?
Simplesmente, pensar nas coisas 
antes de as fazer.

— E onde vai buscar a sua inspira-
ção?
À natureza. É a minha grande fonte 
de inspiração, a minha forma de 
compreender o design. Procuro o 
contacto com a natureza, com os 
materiais orgânicos.

—  Seria correto dizer que o design 
nos ajuda a levar uma vida mais 
harmoniosa, para nos ligarmos às 
nossas emoções?
Sim. Objetos ou espaços bem conce-
bidos proporcionam uma satisfação 
dupla: ocupam um papel importante 
na nossa vida e a sua beleza propor-
ciona prazer. Vamos contemplá-los, 
tocá-los, sentir-lhes o odor... Terão 
um impacto em todos os nossos 
sentidos.

—  E também no ambiente... Acha 
que estamos perante uma nova 
era?
Deveríamos estar. Quando criamos, 
geramos desperdícios e perdemos 
parte da natureza, logo, é mais 
sensato estar ciente e criar objetos 
e espaços que permaneçam intem-
porais, que possam ser reciclados. 
Deveríamos trabalhar com materiais 
que possamos controlar.

—  Deveria o design ser então uma 
fonte de reflexão?
Os designers devem fazer um es-
forço educativo com o propósito de 
demostrar e explicar à sociedade de 
forma inequívoca, sem divagações, 
que tudo o que nos rodeia é fruto do 
design.
Esta reflexão deveria ser obrigatória

— E esta reflexão leva-nos a...
Ter em conta que devemos tirar 
o maior proveito das coisas que 
foram bem concebidas no passado, 
redesenhar as que foram menos bem 
conseguidas, e conceber tudo o que 
surge como uma necessidade.

— Em relação ao design aplicado 
aos espaços de banho, como acha 
que evoluímos?
O lado criativo dos espaços de 
banho progrediu imenso nos últimos 
20 anos.

— Qual seria o seu método de 
trabalho ao abordar um projeto de 
espaço de banho?
Antes de mais, trabalho no lado 
conceptual e no contexto: existem 
diferenças entre um espaço de 
banho no deserto, na Gronelândia 
ou num hotel de luxo nas Maldivas. 
Então, volto-me para os elementos 
funcionais, uma boa distribuição, a 
satisfação de todas as necessidades 
e, numa fase posterior, avanço com 
os elementos estéticos e primordiais: 
texturas, materiais, cores...

— Entramos de novo no mundo 
dos sentidos...
O grande desafio para o espaço de 
banho é sermos capazes de experi-
mentar sensações agradáveis através 
dos sentidos. Dentro do espaço de 
banho pode-se parar e refletir. Exis-
tem outros espaços vitais onde nos 
movimentamos, mas o espaço de ba-
nho é o local mais íntimo. Ligamo-nos 
ao culto da saúde, com a melhoria do 
nosso estado físico e emocional. O 
espaço de banho pode ser o espaço 
ideal para se encontrar, cuidar de si 
e refletir. Deveria ser obrigatório vê-lo 
dessa forma! 

«O ESPAÇO DE BANHO PODE SER O LOCAL 
IDEAL PARA SE ENCONTRAR, CUIDAR DE SI 
E REFLETIR. DEVERIA SER OBRIGATÓRIO  
VÊ-LO DESSA FORMA! »  

— E poderia isto entrar em conflito 
com as novas tecnologias?
A minha geração desenhava à mão, 
com um lápis. A tecnologia é essen-
cial, mas implica, simultaneamente, 
uma certa escravidão. Realizamos 
simulações no estúdio que nos 
permitem ver o projeto acabado. 
Antigamente era necessário imaginar 
tudo. Agora podemos perceber de 
antemão se vamos gostar do projeto, 
sob todos os pontos de vista.

— Mas...
...quando pego num lápis e desenho 
três linhas, fico fascinado. Tento en-
contrar um equilíbrio entre a tecnolo-
gia e o toque humano.

— Pode encontrar este toque hu-
mano também nas texturas?
Sempre gostei das imperfeições de 
qualquer atividade manual, muito 
mais do que da perfeição dos núme-
ros e da tecnologia.

— E como aplica isso?
A textura está presente na maior 
parte das minhas coleções. Procuro 
um estilo natural. Antigamente, se 
um pedaço de madeira tinha um nó 
era deitado fora, isto era um sinal 
de baixa qualidade, mas atualmen-
te o cenário é outro. A evolução, a 
oxidação dos materiais, sempre foi 
essencial para mim.

— Um regresso aos instintos...
Esta crise fez-nos refletir acerca de 
determinadas questões e eu acho 
isso positivo. Há alguns anos, o que 
realmente interessava era a abundân-
cia. Agora, em primeiro lugar estão o 
senso comum, a boa alimentação, a 
natureza, a energia positiva. Formas 
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menos supérfluas de nos aperfeiçoar-
mos na verdadeira essência e espírito 
das coisas; precisamos que as coi-
sas sejam verdadeiras, autênticas.

— Como transporta este espírito 
para o seu espaço de banho ideal?
Entraria no mundo da natureza, da 
textura que é exclusiva de determi-
nado material, optaria por um design 
mais “impactante”. Combinaria esse 
sentimento com tecnologia adequada 
e com funções adaptadas na perfei-
ção ao espaço de banho.

— Parece-lhe bem...
Sou particularmente sensível às coi-
sas belas. Um dos meus amigos diz 
que “a beleza amplia a nossa alma”, 
faz-nos respirar uma lufada de ar 
fresco. Se esta beleza nos rodeia e a 
consideramos, porque não fazê-lo no 
espaço de banho? Estar-se rodeado 
por arte e beleza é positivo, gratifi-
cante.

— E o espaço de banho do futuro?
Penso que um bom design deve du-
rar. Consideremos, por exemplo, este 
espaço onde estamos agora (o meu 
estúdio em Barcelona). Foi concluído 
há 26 anos e ainda hoje, quando en-
tro, sinto que está atual. O espaço de 
banho do futuro deveria ser feito com 
materiais que provoquem emoção 
quando os tocamos e olhamos para 
eles; aquilo a que eu chamo de “tato 
visual.” Como a água também será 
um recurso escasso, deveríamos ser 
coerentes com a sua reutilização. 
Essa abordagem fortaleceria a huma-
nidade do espaço de banho, com a 
ajuda adicional de elementos tecnoló-
gicos, mas sem exageros.
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Interiores  
na moda, hoje
À CONVERSA COM ISABEL LÓPEZ VILALTA
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Interior design based on Isabel López Vilalta reflections

ISABEL LÓPEZ VILALTA
É uma das designers de interiores 
mais inovadora e com mais expe-
riência, critério e visão do pano-
rama atual. Com mais de 35 anos 
de uma prestigiada carreira como 
designer de interiores, desenvol-
ve no seu gabinete em Barcelona 
projetos para moradias, hotéis, 
restaurantes, lojas, escritórios e 
espaços em todo o mundo. Um 
trabalho amplamente reconhrci-
do, que lhe valeu diversos pré-
mios: Prémio FAD da Opinión, 
Prémio Saloni, Delta de Plata 
ADI-FAD, Condé Nast Award Eu-
rope ou o Best Of The Year Award 
da revista nova-iorquina Interior 
Design, entre muitos outros. O 
carisma e originalidade que a ca-
racterizam estão presentes em 
todos os seus projetos, que se 
destacam pelo caráter intemporal 
e por terem sido desenvolvidos 
com extremo respeito pelo meio 
ambiente, dois princípios funda-
mentais presentes em todas as 
suas criações.



Isabel considera que existem várias 
direções criativas, mas todas elas 
com a mesma origem: “A tendên-
cia está ligada ao modo como se 
sente a sociedade e responde às 
circunstâncias. Surgiu uma tendência 
mais ligada ao excesso, à abundân-
cia, talvez como contraponto a um 
contexto em que se vivem momentos 
complicados. Trata-se de um excesso 
que leva a que por vezes nos apeteça 
sentir quando saímos, quando vamos 
a um hotel, a um restaurante, a um 
espaço comercial...”. Segundo Isabel, 
se aplicássemos esta tendência ao 
espaço de banho, falaríamos de um 
espaço amplo, no qual as hierarquias 
se descaraterizam e o sentido de 
luxo se renova. De uma forma ou de 
outra, as nossas aspirações estão 
relacionadas com essa sensação de 

diferenciação, de busca do que é in-
vulgar, único, exclusivo. Consideran-
do estes parâmetros, pode dizer-se 
que a ideia de luxo encontra-se em 
processo evolutivo; hoje falamos “do 
luxo da experiência”.
Mais exigentes do que nunca, os 
consumidores já não reagem apenas 
à estética ou ao estatuto, mas à 
cultura, à identificação sentimental 
e ao acesso restrito, ao que está ao 
alcance de poucos: a concretização 
do prazer como fim supremo. Nesta 
linha de devaneio sem limites de 
espaço, orçamento ou protocolos, 
Isabel imagina um espaço de banho 
amplo, com espaço para a arte, cheio 
de símbolos, “com ícones de design 
industrial, com elementos decorati-
vos, zona de estar e até uma lareira 
ou uma biblioteca.” 

DESIGN DE EXPERIÊNCIAS, O NOVO LUXO 

Falar com Isabel López Vilalta sobre tendências e estilos de design 
de interiores é aprender a observar os espaços através dos olhos 
de um profissional. Com mais de 35 anos de carreira e depois 
de ter desenvolvido inúmeros projetos de design de interiores, 
para Isabel “o futuro é sempre esperançoso e interessante”. Após 
alguns anos difíceis, “há outro espírito e os projetos de design 
em moradias e negócios foram reativados. Chegou o momento 
da personalização mais exaustiva, de nos encontrarmos com a 
natureza, da autenticidade, da liberdade mais absoluta na escolha 
do estilo pessoal, da beleza dos detalhes, da ausência de limites 
entre espaços e do atrevimento de vivermos como nos apetece”. 

Mas o que está por detrás da criação de qualquer tendência? 
“Investigação e, sobretudo, atitude perante o projeto. Uma 
atitude que passe por tentar compreender e solucionar todas 
as particularidades do projeto, sem cair na repetição ou fazer 
tudo demasiado à medida, com as possibilidades ilimitadas que 
a indústria nos oferece hoje em dia. Eu diria que as tendências 
existem, sim, e recorremos a elas na atualidade, mas de uma forma 
mais acelerada. Vivemos num mundo de consumo rápido. Na nossa 
profissão é crucial captar necessidades e encontrar soluções para 
elas. As necessidades convertem-se rapidamente em tendências”.

«As nossas aspirações estão 
relacionadas com a sensação 
de diferenciação, de busca 

do que é invulgar, único, 
exclusivo.»
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Design de interiores inspirado por Isabel López Vilalta 
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*O sistema W+W inclui a torneira Single.
A torneira visível na imagem é a L90-E. Imagens do espaço de banho da casa de Isabel López Vilalta

REPORTAGEM12



Por oposição a uma atitude ex-
pansiva, luxuosa ou extravagante, 
existe um estilo com o qual Isabel se 
identifica muito mais. De tal forma 
que o integrou na sua própria casa. 
Para Isabel, a espaço de banho é 
um espaço de silêncio, de recolhi-
mento, e faz sentido incorporar e unir 
conceitos como ética e estética. “É 
uma atitude perante a vida e perante 
o trabalho: o que mais me importa é 
que seja um espaço 100% autêntico”.

Uma lógica que transpôs para o 
espaço onde vive. “Na minha casa, 
por exemplo, tive em conta todos os 
valores relacionados com poupan-
ça no consumo energético, porque 
acredito que tenho de dar o exemplo. 
Experimento primeiro para poder de-
pois apresentar soluções aos meus 
futuros clientes. Porquê consumir 
mais se a tecnologia, os materiais 
e a indústria em geral me permitem 
consumir menos? Introduzi a domó-
tica para controlar o consumo, não 
como elemento extravagante, mas 
para uma utilização inteligente dos 
recursos”. E acrescenta:  
“Introduzi um lavatório que aproveita 
a água usada, canalizando-a para o 
tanque da sanita. Uma peça compac-
ta e distinta que nos permite resolver 
imensas questões em pouco espaço. 
Reguladores de temperatura, aeroter-
mia, pavimento radiante, iluminação 
LED ou ventilação cruzada são outros 
tipos de soluções.” 

Confessa que é algo que as 
pessoas ainda têm dificuldade em 
compreender, “porque interpretam a 
domótica como um elemento de luxo 
supérfluo e não como um sistema 
que nos ajuda a controlar o consu-
mo”, que está ao serviço da nossa 
comodidade e que “é uma solução à 
medida”. 

Quanto a materiais, Isabel deixa 
claro: “Que se comportem bem com 
a água, que não oxidem. Neste mo-
mento preocupa-me a deterioração 
dos materiais e a gestão dos resí-
duos. Por oposição à tendência mais 
voraz, a que mais me interessa é a 
que está atenta à evolução da maté-
ria “. Por isso, pensa “em cerâmicas 
ou até em mármore, um material 
pouco utilizado ultimamente” mas 
que considera “que se comporta na 
perfeição ano após ano”. E salienta: 
“Interessa-me mais a atitude do que 
as tendências e a ‘minimum’, que não 
é ‘minimalista’, a meu ver reúne tudo 
isto”. 

ATITUDE “MINIMUM”, CONSCIÊNCIA MÁXIMA 

Torneira Atlas

Kit de duche Plenum

Sanita Inspira

Lavatório Inspira

SOLUÇÕES PARA ESPAÇO 
DE BANHO COM DESIGN 
“MINIMUM”

Pág.92

Pág.61

Pág.61

Pág.96

«É uma atitude perante a vida 
e perante o trabalho: o que 

mais me importa é que seja um 
espaço 100% autêntico»
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Mostramo-nos imaginativos e 
muito criativos quando pensamos em 
ambientes de tamanho limitado, mas 
“o que acontece nos espaços de ba-
nho urbanos?” Aqueles que contam 
com pouca área e requerem soluções 
extremamente funcionais sem abdicar 
da personalidade? Existem várias 
opções que permitem tornar espaços 
reduzidos em espaços igualmente có-
modos. É uma questão de tamanho e 
de orçamento, claro. Por isso, Isabel 
recorre a alguns trunfos fundamen-
tais: iluminação, cor e máxima funcio-
nalidade no mínimo espaço possível. 
“A introdução de cor é uma tendência 
que empregámos em alguns projetos. 
Por menor que seja o orçamento, 
quando injetamos cores conseguimos 
algo muito expressivo”. Na paleta 
de cores de Isabel há um lugar de 
destaque para os tons quentes, que 
encaixariam na perfeição num espaço 
de banho urbano deste estilo. 

No que diz respeito à iluminação, 
esta “é fundamental”. E sublinha: “Na-
turalmente, como mediterrânea que 
sou, tento sempre criar uma ligação 
com o exterior “. A arquitetura prote-
ge-nos das intempéries, “mas abri-la 
ao exterior e ter em conta uma boa 
orientação é salutar e imprescindível.  
Uma iluminação bem conseguida 
realça a paleta de cores escolhida, o 
relevo das texturas, e atribui ou retira 
qualidade a um espaço”. Quando o 
espaço é limitado, para uso diário e 
com perspetiva de durar muitos anos, 
o estilo que Isabel nos descreve é 
menos arriscado, mais comedido: 
“Imagino um espaço de banho muito 
agradável, luminoso, funcional, com a 
dimensão adequada para que brilhem 
e se harmonizem as peças básicas: 
lavatório, sanita e base de duche”.

Neste ponto, a conversa concen-
tra-se na observação da natureza e 
respetiva integração nos projetos de 
design de interiores. Teremos voltado 
a uma maior sensibilidade ou a uma 
nova conexão com ela? “Creio que se 
trata de um ciclo. Há momentos em 
que incluo plantas no interior e outros 
em que tendo a incluir mais flores”. E 
acrescenta: “Acredito na consciência 
ecológica, mas sem exageros, na 
sua justa medida, dependendo das 
circunstâncias, do momento e do pro-
jeto”. Como tal, talvez a natureza viva 
tenha mais valor num interior urbano, 
sobretudo se falamos de um espaço 
pequeno: “Uma planta faz compa-
nhia, renova o ar e introduz beleza”.

Esta lucidez na expressão do seu 
pensamento acompanha-nos durante 
toda a conversa. Um diálogo que con-
clui com a mesma atitude decidida 
e generosa com que nos recebeu. É 
enérgica e consciente de cada ideia 
que verbaliza. Uma energia emanada 
pela própria fachada translúcida do 
seu gabinete em Barcelona, com uma 
localização peculiar, como poucos na 
cidade. É nessa fachada transparen-
te, como ela, que - fazendo deslizar 
uma das suas portas envidraçadas 
- se despede com a tranquilidade de 
quem está satisfeita com tudo ao seu 
redor.

ESPAÇO URBANO LIMITADO, MÁXIMA EXPRESSÃO

«Imagino um espaço de banho 
muito agradável, luminoso, 
funcional, com a dimensão 

adequada para que brilhem e se 
harmonizem as peças básicas: 

lavatório, sanita e base de duche»
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Sanita Meridian / Pág. 66
Base de duche Terran / Pág. 105
Coluna de duche Even-M / Pág. 99
Divisória Line / Pág. 111
Revestimento Allegra
Pavimento Borneo

SOLUÇÕES PARA ESPAÇO 
DE BANHO COM DESIGN 
“URBANO LIMITADO”

Pág.78

Pág.96

Pág.94

Pág.82

Design de interiores inspirado por Isabel López Vilalta 
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IDEIAS E CONSELHOS / REMODELAÇÃO

Sanita e bidé Inspira / Pág. 61
Torneira Lanta / Pág. 92
Base de duche Helios / Pág. 105
Chuveiro de mão Plenum / Pág. 96
Chuveiro de teto Puzzle
Divisória Aerea / Pág. 108
Lavatório e móvel Prisma / Pág. 75
Espelho Prisma / Pág. 83
Toalheiro Hotel’s 2.0 / Pág. 117
Revestimento Arlette / Pág. 131
Revestimento Hexágono Legend 
Pavimento Norfolk / Pág. 125
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Pense 
primeiro, 
pense melhor
Quer remodelar o seu espaço de banho? 
Passamos a explicar tudo o que deve 
ter em conta antes de pôr mãos à obra, 
para que retire o máximo partido do seu 
investimento.

Nunca foi tão fácil renovar o seu espaço de 
banho: com as ideias certas e um profissional 
de confiança, poderá revitalizá-lo rapidamente. 
Um espaço de banho pequeno? Um amplo no 
quarto principal? Um espaço de banho para as 
visitas? Seja como for o espaço de que dispõe, 
o seu estilo decorativo ou o seu orçamento, 
estas dicas vão permitir-lhe criar o ambiente 
ideal, aproveitando ao máximo todas as possibi-
lidades existentes. 

RENOVAÇÃOIDEIAS E CONSELHOS
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As divisórias de duche Line, com design simples e 
perfis extraplanos, criam a sensação de profundidade e 
potenciam o efeito de transparência.

As torneiras de encastrar para duche Lanta introduzem 
uma estética elegante e minimalista, sendo também 
uma solução que permite poupar espaço. 

Para maior conforto, o 
espelho Prisma incorpora 
iluminação LED superior 
e inferior e placa 
antiembaciamento.

O móvel Prisma com 
lavatório integrado é 
uma solução “tudo em 
um”, ideal para otimizar o 
espaço.

Pág.83

Pág.75

Pág.111 Pág.92
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As bases de duche Helios são extraplanas e podem ser instaladas ao 
nível do chão, permitindo um fácil acesso à zona de duche. 

OTIMIZE O ESPAÇO 

Os lavatórios com móvel integrado 
são uma das opções mais versáteis, 
funcionais e estéticas para otimizar o 
espaço. Com eles conseguirá muita 
arrumação e poderá ter tudo o que 
necessita ao seu alcance.

AUMENTE A SENSAÇÃO  
DE PROFUNDIDADE

As divisórias são um excelente aliado 
para que o seu espaço de banho 
pareça mais amplo. Se optar por um 
modelo transparente para fechar o 
espaço de duche, o alcance visual não 
será interrompido, o que favorecerá 
a sensação de amplitude. Para uma 
maior profundidade, pode incorporar 
divisórias com perfis reduzidos que 
potenciam ainda mais o efeito de 
transparência. 

INTEGRE OS PRODUTOS

Uma boa forma de libertar espaço 
e ganhar em estética é optar por 
torneiras de encastrar. E caso já 
tenha decidido que o duche é a melhor 
solução para o seu espaço, ajustar a 
base de duche ao nível do chão pode 
ser uma outra solução interessante.

DISTRIBUA TOMADAS

Aproveite a remodelação para 
acrescentar um ponto de luz no 
local onde vai colocar o espelho. 
Poderá escolher um com iluminação 
LED, placa antiembaciamento ou 
luz ambiente. Também é uma boa 
oportunidade para transportar a 
corrente para a zona da sanita. Poderá 
então optar por uma sanita In-Tank, 
que integra o tanque no seu interior 
e realiza a descarga mediante um 
sistema elétrico de propulsão. Esta 
solução existe em versão tradicional 
ou suspensa e, em ambos os casos, 
implica uma significativa poupança de 
espaço.  
Caso opte por uma sanita convencional 
com tanque encastrado, a ligação 
elétrica permitir-lhe-á instalar uma placa 
de acionamento eletrónica através da 
qual poderá ativar a descarga com um 
simples gesto, sem necessidade de 
contacto.  
Agora sim, mãos à obra! 

Pág.105

Ideal para 
poupar espaço, a 
inovadora sanita  
In-Tank Meridian 

com tanque 
integrado efetua 

a descarga 
através de um 

sistema elétrico de 
propulsão.

Pág.57
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São várias as culturas que atribuem ao momen-
to dos cuidados íntimos um significado que vai 
para além da limpeza do corpo. Trata-se de um 
tempo que dedicamos a nós mesmos, porven-
tura o mais íntimo que teremos ao longo de todo 
o dia. E uma vez que passará entre dois a três 
anos da sua vida no espaço de banho, porque 
não pensar em transformá-lo num espaço que, 
para além de funcional, nos dê prazer? Na Roca, 
desenvolvemos esforços no sentido de oferecer 
produtos e soluções cada vez mais cómodos. 
Descubra de seguida um mundo de ideias reple-
tas de conforto. 

O seu templo 
de bem-estar
Os números não enganam: vai passar 
cerca de mil dias da sua vida no espaço 
de banho. Por isso, aqui ficam algumas 
dicas para que possa converter este 
espaço no seu templo de bem-estar. 
Ideias simples para que desfrute de mil 
dias de conforto. 

IDEIAS E CONSELHOS CONFORTO
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Lavatório e móvel Stratum-N / Pág. 73
Torneiras para lavatório L90 / Pág. 88
Espelho Deimos / Pág. 83
Aplique Smartlight / Pág. 83
Sanita e bidé Inspira / Pág. 61
Acessórios Select / Pág. 117
Banheira BeCool / Pág. 113
Torneira para banheira T-1000 / Pág. 95
Chuveiro de mão Plenum / Pág. 96
Revestimento Chelsea / Pág. 130
Pavimento Borneo



COLOQUE UMA TORNEIRA À ALTURA 
DO SEU LAVATÓRIO

Com 4 alturas disponíveis, certamente 
encontrará a medida ideal para que 
o espaço entre a torneira, o lavatório 
e as suas mãos seja o mais cómodo 
possível para todos. 

EVITE RUÍDOS E ACIDENTES

Deixe cair o tampo da sanita. Empurre a 
gaveta do móvel. Opte por artigos com 
sistema de fecho amortecido.  
Estes artigos fecham-se suavemente, 
pouco a pouco, o que aumenta a 
durabilidade e cria um ambiente mais 
seguro e sem sobressaltos. 

GANHE INTIMIDADE SEM ABDICAR DA TRANSPARÊNCIA

A divisória com acabamento “Fumato” confere um maior grau de intimidade ao 
duche, ao mesmo tempo que lhe permite desfrutar da sensação de profundidade que 
o vidro proporciona. 

ATIVE SEM TOCAR

Graças à tecnologia Touchless 
integrada em espelhos e placas de 
acionamento, um gesto é suficiente 
para ativar a função desejada.

UM MUNDO DE IDEIAS REPLETAS DE CONFORTO 

TORNEIRAS ATLAS / Pág. 92

ESPELHO PRISMA / Pág. 83

SANITA INSPIRA / Pág. 61

DIVISÓRIA COSMO VIDRO FUMATO / Pág. 45

IDEIAS E CONSELHOS / CONFORTO22



LEVE A SUA MÚSICA PARA O BANHO...  
E DEIXE O TELEMÓVEL LÁ FORA

Ligue o smartphone aos altifalantes Bluetooth® do móvel e 
usufrua da sua música preferida enquanto toma duche ou se 
prepara para sair. O seu smartphone vai agradecer-lhe por ficar 
no quarto, protegido da água e da humidade.

ENTRE NO DUCHE SEM DIFICULDADES

As divisórias Walk-In facilitam o acesso ao duche graças ao 
seu painel móvel com dobradiças de 180º. O espaço de que 
necessita para entrar e sair comodamente. Nem mais, nem 
menos.

DEIXE AS PREOCUPAÇÕES FORA DO 
DUCHE

Graças à acentuada característica 
antiderrapante das bases de duche 
de STONEX® poderá desfrutar do seu 
momento de descontração sem se 
preocupar em escorregar.

BASE DE DUCHE HELIOS / Pág. 105

DIVISÓRIA LINE WALK-IN / Pág. 111

MÓVEL STRATUM-N / Pág. 73

A marca e o logótipo Bluetooth® são marcas registadas pertencentes à  
Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilização dessas marcas pela Roca S.A. é feita 
com a devida licença.
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TUDO AO SEU ALCANCE, FACILMENTE

Evite que as coisas se percam no interior dos móveis. As gavetas com sistema de 
extração completa deixam todo o seu conteúdo à vista para que possa chegar até ao 
último recanto. Além disso, alguns modelos incluem uma gaveta oculta para facilitar a 
organização dos objetos mais pequenos.  

DUCHE TONIFICANTE, REVITALIZAN-
TE OU RELAXANTE? 
FAÇA A SUA ESCOLHA COM UM SÓ 
CLIQUE

Os chuveiros de mão com botão 
permitem-lhe aceder facilmente às suas 
funções. Todas as possibilidades ao 
seu alcance com apenas um clique. 

TENHA À MÃO TUDO O QUE NECES-
SITA PARA TOMAR DUCHE

Champô, amaciador, gel, esponja, 
touca… Tudo o que necessita para o 
seu ritual de duche sempre à mão e 
organizado nas colunas e torneiras de 
duche com prateleira integrada.

ENCONTRE OUTRA TOMADA ONDE MAIS LHE FAZ FALTA

O secador, a máquina de barbear, a placa alisadora de cabelo…  
Ligue-os à tomada integrada no móvel e mantenha o seu espaço de banho sempre 
organizado.

COLUNA DE DUCHE DECK-T / Pág. 98

MÓVEL STRATUM-N / Pág. 73

MÓVEL PRISMA / Pág. 75

CHUVEIRO DE MÃO PLENUM R / Pág. 96
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ESCOLHA A LUZ ADEQUADA PARA 
CADA MOMENTO

A luz ideal para se maquilhar não é 
a mesma que deve usar para fazer a 
barba. Se instalar apliques LED com 
temperatura de luz regulável, poderá 
configurar diferentes tonalidades de luz 
para cada momento. 

SAIA DO DUCHE E VEJA-SE AO  
ESPELHO 

A placa antiembaciamento permitirá 
que veja bem o seu reflexo. Pode 
sempre usar as divisórias para deixar 
mensagens e desenhar corações com 
o dedo.

TRANSFORME O SEU ESPAÇO DE BANHO NUM SPA

As banheiras com hidromassagem vão transformar a sua experiência de banho num 
momento de descontração que acabará, entre bolhas, com todas as preocupações 
do dia.

PLACA ANTIEMBACIAMENTO / Pág. 83

APLIQUE SMARTLIGHT / Pág. 83

BANHEIRA BECOOL COM HIDROMASSAGEM TOTAL PREMIUM / Pág. 113
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Sanita The Gap / Pág. 68
Acessórios Ice e Twin / Pág. 117 
Lavatório e móvel Victoria-N / Pág. 79 
Torneira Atlas / Pág. 92 
Armário-espelho Luna / Pág. 83 
Revestimento Arlette / Pág. 131 
Pavimento Memory / Pág. 128
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Espaços de 
banho para 
todos 
Quando muitas rotinas diferentes 
confluem num mesmo espaço,  
o desafio está em encontrar uma  
forma de coexistirem.

É no espaço de banho que melhor se põe a 
descoberto a forma de estar de cada membro 
da família. Em divisões como a cozinha, cada 
um pode ter o seu espaço definido. Nos quar-
tos, cada qual se organiza à sua maneira.  
O espaço de banho, por outro lado, é o sítio 
para o qual convergem todas as personalida-
des. Como resolver este problema? Eis uma lista 
de sugestões de um conjunto de mães que se 
debatem diariamente com esta questão.

ESPAÇOS FAMILIARESIDEIAS E CONSELHOS

27



EXPERIÊNCIAS 

Marta, 30 anos 
A hora do banho é o momento de paz e 
diversão que partilho com o meu bebé. 
É na banheira que experimentamos 
novas sensações e é lá que praticamos 
e desenvolvemos competências como 
a motricidade e o equilíbrio. Nada me 
faz mais feliz do que ver a sua cara de 
surpresa quando a água cai sobre a 
sua cabeça. 

POUPANÇA

Maria, 49 anos 
Com dois filhos em plena adolescência, 
a poupança é uma preocupação 
constante em minha casa. Os 
mecanismos de dupla descarga da 
placa de acionamento ajudaram-me, 
desde muito cedo, a educá-los para 
que tomassem consciência de que a 
água é um bem escasso que importa 
aprender a estimar. 

A DICA DAS ESPECIALISTAS 

ORGANIZAÇÃO

Liliana, 35 anos 
No espaço de banho deve haver local para as coisas de todos e cada objeto deve ter 
o seu lugar. Os móveis de três gavetas garantem muita arrumação e com as caixas 
organizadoras tudo se mantém perfeitamente ordenado. Se ainda assim necessitar 
de mais espaço porque não quer deixar nada à vista, pode combiná-los com um 
módulo auxiliar ou um armário-espelho para ganhar definitivamente a guerra contra 
a desordem.

LAVATÓRIO E MÓVEL VICTORIA-N / Pág. 79 PLACA DE ACIONAMENTO PL-6 

BANHEIRA GENOVA-N  / Pág. 113
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AGILIDADE

Sandra, 41 anos 
Até há pouco tempo, fosse de manhã ou de noite, cada um tinha de marcar vez para 
se maquilhar, fazer a barba, lavar a cara ou os dentes. Desde que instalámos um 
lavatório duplo, acabaram-se os congestionamentos e o stress. E apesar de sermos 
mais do que um nas horas de ponta, agora já podemos partilhar o espaço sem 
abdicar da nossa dose de intimidade. 

SEGURANÇA

Alice, 35 anos 
Graças ao sistema de fecho amortecido, 
posso estar certa que os pequenotes lá de 
casa não entalam os dedos ao fecharem o 
tampo da sanita. E com a ajuda da torneira 
termostática, que não aquece com a 
temperatura da água, já não me preocupo 
com a possibilidade de se queimarem ao 
tocar nela enquanto lhes dou banho.

ADAPTABILIDADE

Júlia, 47 anos 
Entre os miúdos, que parecem crescer 
a cada dia que passa, o pai e eu 
própria, a única forma de termos o 
chuveiro adaptado à altura de cada um 
foi colocando uma coluna de duche 
com suporte regulável. Desta forma, 
cada um o ajusta à sua altura ideal.  

LAVATÓRIO E MÓVEL VICTORIA-N FAMILY / Pág. 79

TORNEIRA TERMOSTÁTICA T-1000 / Pág. 95

KIT DE DUCHE STELLA / Pág. 96
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IDEIAS E CONSELHOS / ESPAÇOS SEGUROS

Base de duche Terran / Pág. 105 
Torneira para duche T-1000 / Pág. 95
Chuveiro de mão Plenum / Pág. 96
Divisória Vela / Pág. 111
Acessórios Access / Pág. 122 
Sanita Meridian / Pág. 66 
Lavatório Inspira Round / Pág. 61 
Coluna Prisma / Pág. 75 
Torneira para lavatório Loft-E / Pág. 89 
Revestimento Hotel / Pág. 129
Revestimento Pure / Pág. 127 
Pavimento Pure / Pág. 127
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O tempo 
passa, a 
segurança 
permanece 
A cada primavera ficamos um ano 
mais velhos e devemos garantir que o 
ambiente que nos rodeia se adapta às 
nossas necessidades.  

Os anos passam, os nossos corpos mudam. 
Por mais que nos mantenhamos em forma, 
tanto a nossa energia como a nossa agilidade 
vão acusando o passar do tempo, pelo que é 
melhor estarmos preparados. A idade traz-nos 
a sabedoria para discernir onde vale a pena 
pouparmos esforços desnecessários. Existem 
inúmeras soluções de design que nos podem 
acompanhar, assegurando que o meio envolven-
te não se torne uma ameaça, mas antes cons-
titua um aliado que vela pela nossa segurança. 
Espelhos basculantes, barras de apoio, superfí-
cies de duche que asseguram o nosso conforto 
e a eliminação de obstáculos desnecessários. 
Na Roca, trabalhamos há cem anos no sentido 
de idealizar produtos que façam com que o 
meio envolvente jogue sempre a favor da nossa 
tranquilidade.

ESPAÇOS SEGUROS IDEIAS E CONSELHOS
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ASSENTOS PARA O DUCHE

Aumente os seus momentos de duche 
sem sobrecarregar as suas pernas, 
comodamente sentado nos novos 
assentos Access. Suportam até  
150 kg e pode dobrá-los para não 
perder espaço.  

TORNEIRAS TERMOSTÁTICAS

As misturadoras termostáticos da 
Roca libertam a água à temperatura 
desejada, ao instante, e sem 
ultrapassar o limite dos 38°. Para além 
disso, graças à inovadora tecnologia 
Safe Touch, os corpos cromados não 
aquecem, evitando que se queime ao 
tocá-los. 

BARRAS DE APOIO

Encontre um ponto de apoio enquanto 
relaxa debaixo de água graças às barras 
de apoio Access para duche com 
suporte para chuveiros de mão. São 
fabricadas em vinil isolante elétrico para 
maior segurança e permitem regular a 
altura do chuveiro para se sentir mais 
confortável.

TRANSFORME O SEU ESPAÇO DE BANHO NUM LOCAL MAIS SEGURO 
ALTURA CONFORTÁVEL

Na Roca desenvolvemos sanitas com 
uma altura confortável disponíveis nas 
coleções Meridian e The Gap. São tão 
altas como uma cadeira, para que se 
possa sentar e acomodar sem esforço.

BARRAS DE APOIO

Contar com uma barra de apoio é 
sempre sinónimo de tranquilidade. 
As barras Access são fabricadas 
com materiais antiderrapantes e 
antibacterianos que aumentam o nível 
de segurança e higiene. Para além 
disso, com 55 mm de diâmetro e 
uma distância da parede de 32 mm, 
garantem uma excelente fixação e 
evitam o deslizamento da mão para 
dentro, impedindo qualquer acidente. 

ESPELHOS BASCULANTES

São várias as atividades, como fazer 
a barba ou maquilhar-se, que seriam 
mais confortáveis para nós se as 
realizássemos sentados. Por este 
motivo, desenhámos os espelhos 
basculantes Access que pode inclinar a 
seu gosto, tanto se quiser permanecer 
de pé, como se preferir descansar 
enquanto leva a cabo os seus rituais 
quotidianos.

SANITA MERIDIAN CONFORTO / Pág. 66

BARRA DE APOIO ACCESS / Pág. 122

COLUNA DE DUCHE ACCESS / Pág. 122

TORNEIRA TERMOSTÁTICA T-1000 / Pág. 95

ASSENTO PARA DUCHE ACCESS / Pág. 123

ESPELHO BASCULANTE ACCESS/ Pág. 122

ALTURA 
CONFORTÁVEL

ALTURA 
STANDARD
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BASES DE DUCHES  
AO NÍVEL DO CHÃO 

Entre e saia do duche sem levantar 
um pé das bases de duche fabricadas 
em STONEX®. São extraplanas e 
podem ser instaladas ao nível do solo, 
para além de poderem ser cortadas 
à medida, adaptando-se a todo o 
tipo de superfícies. Outra opção é 
colocar pavimento cerâmico, o que 
lhe permitirá dar continuidade ao 
pavimento, mantendo a coerência no 
espaço. Neste caso, deverá incorporar 
um dos modelos de válvulas In-Drain, 
concebidos especificamente para este 
tipo de instalações.

BASES ANTIDERRAPANTES 

Deixe as preocupações fora do duche, 
graças às bases de STONEX® com 
acabamento texturado muito agradável 
ao toque e uma acentuada propriedade 
antiderrapante que garanta a máxima 
segurança durante a sua utilização.

BASE DE DUCHE TERRAN / Pág. 105

BASE DE DUCHE HELIOS / Pág. 105

Mais de 24º

De 18º a 24º

De 12º a 18º

De 6º a 12º

Propriedade antiderrapante Norma DIN 51097
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IDEIAS E CONSELHOS / ESPAÇOS PEQUENOS

Sanita Debba / Pág. 70
Acessórios Victoria / Pág. 117
Lavatório e móvel Debba / Pág. 70
Torneiras L20 / Pág. 94
Espelho Victoria-N / Pág. 83
Aplique Debba / Pág. 83
Revestimento Arlette / Pág. 131
Pavimento October
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Esqueça os preconceitos. Embora 
não disponha de muitos metros, o seu 
espaço de banho pode ter tudo o que 
deseja. Existem numerosas soluções e 
ideias que lhe permitirão tirar o máximo 
partido dele.

Menos é muito 
mais

Viver na cidade tem inúmeras vantagens, mas 
também é muitas vezes sinónimo de apartamen-
tos pequenos e espaços de banho de dimen-
sões reduzidas. Foi por isso que quisemos reu-
nir neste artigo algumas dicas para que possa 
fazer face à falta de metros e ganhar a batalha 
com engenho. Este é o momento de sermos 
imaginativos e descobrirmos que as limitações 
de espaço são o melhor estímulo para despertar 
a nossa faceta mais criativa. 

ESPAÇOS PEQUENOSIDEIAS E CONSELHOS

35

MOIRA CABALLÉ  
JORNALISTA ESPECIALIZADA 
EM DESIGN DE INTERIORES



Lavatório, móvel e espelho Mini / Pág. 81
Torneiras Victoria / Pág. 94
Acessórios Rubik / Pág. 117
Sanita Meridian / Pág. 66
Revestimento Downtown
Pavimento Traveller

IDEIAS E CONSELHOS / ESPAÇOS PEQUENOS36



O móvel auxiliar Suma pode encaixar-
-se em qualquer espaço livre, ofere- 
cendo uma solução adicional à 
necessidade de arrumação. 

O armário-espelho Luna é a 
opção ideal para que possa 
contar com arrumação extra e 
espelho numa única solução.  

O sistema exclusivo 
W+W reutiliza 
a água usada 
no lavatório,  
previamente 
filtrada para 
encher o tanque da 
sanita, reduzindo 
o consumo 
de água em 
aproximadamente  
25%.

Pág. 82 Pág. 83

Pág. 57

MÓVEIS

Pode encontrar uma grande variedade 
de modelos e medidas, alguns dos 
quais em versão compacta, ideais 
para espaços de banho compridos 
e estreitos que exigem móveis com 
pouca profundidade para ganhar 
espaço. Além dos compactos, pode 
também optar por móveis auxiliares, 
independentes, para mais arrumação. 
Graças às suas dimensões reduzidas, 
podem encaixar-se em qualquer 
espaço livre: debaixo do lavatório, ao 
lado de um radiador, debaixo de uma 
janela... Para além disso, em alguns 
modelos pode incorporar pés ou rodas, 
o que lhe permitirá mudá-los de lugar 
sempre que desejar e inclusivamente 
transportá-los facilmente para o seu 
novo lar, caso decida mudar de casa. 
Um outro tipo de solução ideal para 
espaços de banho pequenos são 
os armários-espelho. Com uma 
profundidade mínima, permitem 
armazenar no seu interior tudo o que 
é necessário para os cuidados diários 
com a higiene, libertando assim a 
superfície do lavatório. Deste modo, 
poderá contar com o lado prático de ter 
bastante arrumação e um útil espelho 
numa única solução.

COLEÇÃO DE BANHO

Como a ideia é aproveitar cada 
centímetro disponível, há que apostar 
em soluções que tornem o espaço 
mais leve. Para tal, opte por sanitas 
suspensas. Neste tipo de instalações, 
o tanque é encastrado na parede, 
ficando totalmente escondido atrás da 
placa de acionamento. Desta forma, 
ganhará espaço e acrescentará um 
toque de elegância e modernidade ao 
seu espaço de banho. Outra opção 
para poupar o espaço do tanque sem 
ter de fazer obras passa por instalar 
uma sanita com tanque integrado. 
Uma solução inovadora que não exige 
tanque encastrado ou convencional, 
já que vem incorporado no interior da 
sanita. É a solução que a sanita In-tank 
lhe oferece. 
Pode até ir mais além, adotando o 
sistema W+W da Roca, uma solução 
exclusiva que reúne lavatório e sanita 
numa mesma peça. Para além de 
poupar espaço, este modelo obedece a 
critérios de máxima sustentabilidade ao 
filtrar a água do lavatório, reutilizando-a 
na sanita.
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TORNEIRAS
No momento de escolher a torneira 
mais adequada, existem muitos 
modelos com formas estilizadas 
e compactas que irão funcionar 
perfeitamente no espaço de banho 
pequeno de que dispõe. Encontrar 
um modelo com uma estética que 
se ajuste aos seus gostos e com um 
tamanho adequado, será uma tarefa 
bastante simples. Tem também ao 
dispor as torneiras de instalar na 
parede. Combinadas com lavatórios 
estreitos sem prateleira para a torneira, 
estas peças vão ajudá-lo a ganhar 
mais espaço, deixando a superfície do 
lavatório completamente livre. 

ACESSÓRIOS
O toque final no seu novo espaço de 
banho serão os acessórios. Opte por 
saboneteiras, doseadores e copos 
de parede para otimizar o espaço e 
aligeirar a zona do lavatório. Alguns 
acessórios de parede não exigem 
fixação com parafusos, podendo ser 
fixados com adesivo, que evita furos  
e garante uma elevada resistência (até 
5 kg de carga estática). 

A versão compacta da coleção de torneiras 
L90-C oferece um design com proporções 
mais reduzidas, ideal para espaços de 
banho mais pequenos. 

Pág. 88

De linhas quadradas, a coleção de 
acessórios Rubik foi pensada para 
adornar os espaços de banho mais atuais, 
conferindo-lhes design e sofisticação.  

Pág. 117
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Lavatório e móvel Debba / Pág. 70 
Torneira L20 / Pág. 94 
Armário-espelho Luna / Pág. 83
Acessórios Rubik / Pág. 117 
Base de duche Easy / Pág. 106 
Coluna de duche Victoria / Pág. 101 
Divisória Easy / Pág. 110 
Sanita Debba / Pág. 70
Revestimento Arlette / Pág. 131 
Pastilhas Hexágono Legend 
Pavimento Borneo

39



A hora do duche é dos poucos instantes em 
que relaxamos, serenamos e nos refugiamos 
do stress com que lidamos no nosso dia-a-dia. 
Segue-se um prático guia de compras para 
que crie a sua zona de duche passo a passo e 
possa desfrutar desse momento como verdadei-
ramente merece.  

Crie o seu 
duche ideal  
Configure a sua zona de duche, passo a 
passo, de forma rápida e simples. 

ESPAÇO DE DUCHEGUIA DE COMPRAS

GUIA DE COMPRAS / ESPAÇOS DE DUCHE40



Coluna de duche Even-M / Pág. 99
Divisória Aerea / Pág. 111
Base de duche Terran / Pág. 105
Revestimento Derby / Pág. 126
Pavimento Derby / Pág. 126



O espaço de duche é 
sempre limitado pela base. 
Por conseguinte, escolhê-
-la corretamente é uma 
das fórmulas para que a 
remodelação do seu espaço de 
banho seja um sucesso. Pode 
optar por bases quadradas, 
angulares e retangulares em 
diferentes tamanhos standard 
(de 70 centímetros a 2 metros), 
ou por uma solução à medida 
que encaixe na perfeição 
num determinado espaço, 
como as bases fabricadas em 
STONEX®. Para espaços de 
dimensões reduzidas nos quais 
a ideia é aproveitar ao máximo 
a área disponível, as bases 
angulares ou quadradas são 
muito comuns. Já as formas 
retangulares - que permitem 
maior liberdade de movimentos 
- podem ser utilizadas em 
superfícies mais amplas.

#1 ESCOLHA A BASE DE DUCHE
STONEX®

As bases fabricadas em STONEX®, um 
material resistente e de longa duração, 
podem instalar-se ao nível do chão, 
graças à sua textura antiderrapante. 
Estão disponíveis com diferentes 
acabamentos naturais para satisfazer 
todo o tipo de ambientes de banho, 
conferindo-lhes uma estética mais atual: 
Helios, textura de madeira; Terran, 
textura de stonex.

Helios

Terran

Acabamentos

Acabamentos

Pág. 105

Branco

Branco

Preto

Preto

Cimento

Matizado 
claro

ArdósiaBranco sujo

Beje

Beje

Matizado 
escuro

Areia Coral

Ardósia

MATERIAIS, CORES E ACABAMENTOS

FORMAS E MEDIDAS
AÇO

As bases de duche de aço são 
funcionais, de longa duração e 
extra finas, de forma a que estejam 
perfeitamente integradas no espaço de 
duche, sendo apenas necessário limpá-
las com um pano húmido e detergente. 
Para maior conforto, as bases de duche 
In-Floor e Blues XL possuem uma 
superfície anti-derrapante.

In-Floor

Blues XL

Acabamento

Acabamentos

Preto Branco

Branco

GUIA DE COMPRAS / ESPAÇOS DE DUCHE

Pág. 105
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ACRÍLICO

As bases de duche acrílicas são leves e 
quentes, e possuem características que 
as tornam extremamente resistentes a 
acidentes, garantindo maior segurança. 
Alguns modelos, como o Neo Daiquiri, 
têm superfície antiderrapante e são de 
fácil manutenção, bastando lavá-los 
com água e detergente. 

OBRA

Para dar continuidade ao chão do seu 
espaço de banho e ter a zona de duche 
totalmente integrada com o ambiente, 
pode fazer uma base de obra. Caso 
opte por esta alternativa, garanta 
uma correta saída da água através 
do sistema In-Drain e escolha um 
pavimento cerâmico adequado.  

PORCELANA

Se procura uma base económica, de 
limpeza fácil e resistente aos produtos 
químicos, as bases fabricadas em 
porcelana - como a base de duche  
Malta - são uma boa opção. 

Malta + acabados

Malta + acabados

Acabamentos
Acabamentos

Pág. 107

Pág. 106

Neo Daiquiri

Easy

Malta

In-Drain Shower SQ

In-Drain Basic

Easy

Branco

Pergamon
Pergamon

Branco

Branco
Branco

Pergamon

Acabamento

Acabamentos

Pág. 107
Pág. 106
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#2 ESCOLHA A DIVISÓRIA
PORTAS DE CORRER

São as mais comuns graças à fácil 
adaptação a todos os tipos de bases 
de duche, sejam quadrados, angulares 
ou retangulares. Por não exigirem 
espaço livre à volta para se abrirem, 
são ideais para espaços de banho 
de dimensões reduzidas. Neste tipo 
de modelos, as divisórias deslizam 
sobre as guias mediante rolamentos e 
podem incorporar sistemas de fecho 
amortecido ou magnético para evitar 
choques no momento em que se 
fecham. Tanto a coleção de divisórias 
Aerea, como a Fusion-N incluem um 
sistema de libertação de portas para 
facilitar a sua limpeza. 

PORTAS DE ABRIR

Este modelo oferece mais espaço de 
entrada para o duche, embora exija 
uma área desimpedida na zona exterior 
para que se possa abrir a porta. Por 
conseguinte, coleções como a Vela, 
que incluem cabides e puxadores 
ergonómicos, são a solução mais 
adequada a espaços de maiores 
dimensões. Além disso, graças aos 
perfis discretos, conferem uma estética 
muito elegante. 

PAINÉIS FIXOS

Os painéis fixos como a divisória Line, 
de design simples, perfis extraplanos e 
tirantes estilizados, constituem uma das 
soluções mais atuais e permitem entrar 
e sair do duche comodamente, sem 
obstáculos e sem ser necessário abrir e 
fechar portas. 

WALK-IN

Os painéis fixos podem incluir um 
pequeno segmento com abertura de 
180° que permite cobrir um pouco 
mais de superfície para evitar salpicos 
e permitir que entre e saia do duche 
comodamente.

PORTAS DE FOLE

Outra das opções a considerar para 
espaços pequenos. Neste caso, as 
portas dobram-se para dentro como 
um acordeão, oferecendo uma grande 
margem de entrada e evitando que se 
ocupem espaços extra enquanto esta 
se abre. Encontrará soluções de portas 
de fole nas coleções Easy e Victoria.

TIPOLOGIA

FUSION-N / Pág. 110

VELA / Pág. 110

VICTORIA / Pág. 109 LINE / Pág. 111

AEREA/Pág. 111

AEREA / Pág. 109
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TRANSPARENTE

Se pretende criar a 
ilusão de maior espaço 
e profundidade visual.

FUMATO

Se, para além de 
preservar a intimidade, 
procura elegância e 
distinção.

DECORADO

Para além dos acabamentos, pode optar por introduzir diferentes decorações à sua 
divisória, com os motivos ou desenhos disponíveis.

MATE

Caso prefira preservar a 
intimidade.

Para a sua divisória, pode optar 
pelo tratamento MaxiClean 
que repele a água, evitando as 
incrustações persistentes de 
calcário, sais e sujidade. 

Perfis disponíveis em branco, 
prata brilho e prata mate, para 
combinar com a decoração do 
seu espaço.

ACABAMENTOS

Jade QuartzJasper

MAXICLEAN PERFIS
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Para que não tenha de escolher 
todos os componentes em 
separado, a opção mais rápida 
e eficaz passa por optar por 
soluções integradas como as 
colunas de duche, que incluem 
misturadora exterior, chuveiro, 
chuveiro de mão flexível e 
jatos, no caso das colunas de 
hidromassagem.

COLUNA DE DUCHE

#3 ESCOLHA A SOLUÇÃO DE TORNEIRAS

Graças à instalação fácil, 
permitem-lhe substituir a 
sua torneira atual com total 
comodidade. Se apenas procura 
um chuveiro de mão, pode optar 
por um conjunto ou kit de duche, 
devendo para isso incorporar um 
misturador exterior de duche, ou 
um de encastrar e complementar 
com uma tomada.

Os conjuntos de duche são 
compostos por chuveiro de mão, 
suporte articulado e suporte flexível.

Os kits contêm os mesmos elementos 
que os conjuntos e uma coluna 
de duche com suporte de altura 
regulável. 

E caso pretenda combinar um 
chuveiro com um chuveiro 
de mão, poderá contar com 
o conjunto ou kit de duche e 
incorporar um misturador de 
encastrar de dois sentidos 
(banho-duche) e uma tomada. 
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TERMOSTÁTICA
As torneiras termostáticas possuem dois comandos. Um deles serve para controlar a 
temperatura e o outro para regular o fluxo da água. A grande vantagem deste tipo de 
torneiras, como a T-2000, é o facto de libertarem a água à temperatura desejada, instan-
taneamente e sem ultrapassar o limite dos 38°. Para além disso, incorporam a tecnologia 
Safe Touch, que impede que os cromados aqueçam e se queime ao tocar neles. 

BICOMANDO

Apresentam dois comandos, um para 
a água fria e outro para a água quente, 
com os quais se regula o fluxo e a 
temperatura da água. O design deste 
tipo de torneiras, como a Loft, costuma 
ser mais tradicional.

MONOCOMANDO

É o sistema mais genérico pela 
diversidade de design e pela 
comodidade. Tal como a Atlas, os 
modelos monocomando consistem 
num só comando para controlar a 
temperatura e o fluxo da água.

 T-1000 torneira exterior

 Atlas torneira de duche Loft torneira de duche

Loft torneira de encastrar

T-1000 torneira de encastrar

Atlas torneira de encastrar

 
As torneiras de encastrar 
conferem um design minimalista, 
ao mesmo tempo que libertam 
espaço na zona de duche. 
Graças à RocaBox, o corpo da 
torneira fica escondido atrás 
da parede, sendo possível 
escolher o exterior entre uma 
ampla variedade de modelos 
termostáticos ou monocomando. 
São uma excelente opção 
para quem deseja remodelar 
por completo o seu espaço de 
banho.  

TORNEIRAS PARA DUCHE 

Thesis

RocaBox

M2

Lanta

L90-T

T-1000

L90

Logica

TORNEIRAS DE ENCASTRAR

Pág.95 Pág.95

Pág.92 Pág.89

Pág.89Pág.92
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Disponíveis numa ampla variedade de 
design, os chuveiros de mão são uma 
solução fácil e cómoda para desfrutar 
de um duche agradável. Escolha 
modelos multifunções como o Plenum, 
o Sensum ou o Stella e descubra 
todo o tipo de sensações na sua pele: 
relaxante, reconfortante, revitalizante...

Funções dos chuveiros

Rain | Função de chuva fina 
Finas gotas de água que estimulam  
e revitalizam.

Tonic | Função borbulhante 
Saídas graduais de água com efeito 
borbulhante que transmitem uma 
sensação reconfortante.

RainStorm | Função chuva tropical 
Um surpreendente caudal de chuva 
intensa favorece a tonificação da pele  
e uma fácil remoção do sabão.

NightRain | Função chuva relaxante 
Água e ar fundem-se para uma 
sensação suave e estimulante, ao 
mesmo tempo poupa até 30% de água.

Pulse | Função massagem revitalizante 
Intensas saídas de água que produzem 
uma sensação revitalizante.

 
Tome nota! Os últimos modelos 
de chuveiros de mão contam 
com um novo botão com o qual 
pode alternar comodamente as 
suas diferentes funções para 
maior conforto no momento do 
duche.

CHUVEIROS DE MÃO 

BOTÃO SELETOR

PLENUM

Com um generoso diâmetro de 140 mm, 
está disponível em duas modernas 
linhas distintas - Round (redonda) 
e Square (quadrada) - e possui três 
funções que garantem máximo conforto 
e bem-estar no duche. 

SENSUM

Disponível com duas ou quatro funções 
e 130 mm de diâmetro, existe em 
dois modelos - Round (redondo) ou 
Square (quadrado) - ambos com um 
design atual e elegante que confere 
singularidade ao espaço de duche.

STELLA

Com design circular e linhas 
contemporâneas, permite escolher  
entre 2 medidas (80 mm e 100 mm)  
e uma ou três funções. 

CHUVEIROS DE MÃO / PÁG.96
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Desfrute de uma experiência única, 
colocando um chuveiro de teto ou 
de parede no seu espaço de duche. 
Com modelos como o Raindream e o 
Rainsense, vai encher o seu espaço 
de banho de conforto para além de 
lhe dar um toque especial de design 
e sofisticação. Decida se o pretende 
instalar no teto ou na parede, se prefere 
redondo ou quadrado, de grandes 
dimensões ou extrafino. Todas as 
possibilidades ao seu alcance para que 
conceba o espaço de banho dos seus 
sonhos. 

Saídas de água, suportes articulados, 
barras de duche com suporte de altura 
regulável, flexíveis… Complemente 
as suas torneiras com os acessórios 
que melhor se adequam às suas 
necessidades.

CHUVEIRO DE TETO RAINDREAM / Pág. 97

CHUVEIRO DE TETO RAINSENSE / Pág. 97

Saídas de água

Suportes articulados para chuveiros

Suportes fixos para chuveiros

Flexíveis

Barras para chuveiro

CHUVEIROS DE TETO COMPLEMENTOS

De design quadrado ou redondo, conduzem a 
água até aos chuveiros de mão em instalações 
com torneiras de encastrar.

Suporte para chuveiro de mão articulado que 
permite regular a sua orientação até que se obte-
nha a posição desejada. Ideais para instalar em 
pontos altos e utilizar como um chuveiro de teto.

Metálicos, em PVC ou PVC acetinado, possuem 
um sistema que impede que retorçam com o uso.

Suporte para o chuveiro de mão para uma altura 
de fácil acesso. A melhor opção quando o espaço 
de duche já dispõe de chuveiro de teto. 

Incluem suporte de altura regulável e alguns mo-
delos contam com fixações à parede reguláveis 
para que se adaptem a todo o tipo de instalações.
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ESPECIAL

Lavatório Inspira / Pág. 61
Torneira Atlas / Pág. 92
Espelho Deimos / Pág. 83
Aplique Delight / Pág. 83
Toalheiro Select / Pág. 117
Sanita Inspira / Pág. 61
Pavimento October

TAMBÉM PARA ESPAÇOS 
DE BANHO PEQUENOS

A coleção Inspira 
foi criada a pensar 
igualmente nos 
utilizadores que dispõem 
de pouco espaço. Para 
eles, disponibiliza uma 
sanita de tanque baixo 
em versão compacta 
e encostada à parede 
que, combinada com 
um lavatório de 600 mm, 
resulta num conjunto 
estético e funcional para 
espaços de banho de 
dimensões reduzidas. 
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Pode ser uma pessoa ordenada e 
metódica, fiel às linhas retas, aos tons 
escuros e à sobriedade, ou alguém 
que simplesmente aprecia as formas 
arredondadas e suaves e que valoriza 
o conforto que alguns materiais, co-
mo a madeira, transmitem. Qualquer 
que seja o seu estilo e a sua persona-
lidade, com a nova coleção Inspira, o 
espaço de banho que deseja, existe. 

Graças à simplicidade das suas 
formas e às múltiplas combinações 
possíveis, a coleção Inspira adapta-
-se a qualquer estilo. Descubra um 
novo conceito assente em três linhas 
de design: Round (redonda), Soft (de 
ângulos suaves) e Square (quadra-
da). Escolha a que melhor o define ou 
combine-as simplesmente entre si.  
O resultado será sempre belo e har-
monioso. É essa a magia Inspira! 

A coleção inclui lavatórios sobre 
a bancada ou Unik (integrados no 
móvel), sanitas e bidés, em versão 
suspensa ou de tanque baixo, bem 
como módulos coluna, que aumen-
tam a capacidade de arrumação. 
Uma ampla gama de soluções para 
dar resposta a todo o tipo de neces-
sidades. 

UMA COLEÇÃO QUE DIZ MUITO DE SI
Conheça Inspira, a nova coleção de louça sanitária e móveis, com a  
qual pode idealizar o espaço de banho com que sempre sonhou.  

MÓVEIS FUNCIONAIS

Mas a estética não é tudo! O es-
paço de banho é também um espaço 
que deve apresentar soluções para 
os aspetos mais funcionais.

Por essa razão, os móveis  
Inspira foram concebidos para 

lhe oferecer uma ampla escolha de 
soluções de arrumação. Os móveis 
base, disponíveis em três medidas - 
60, 80 e 100 cm - e três acabamentos 
- branco brilho, carvalho citadino e 
carvalho citadino com vidro escure-
cido - podem complementar-se com 
módulos coluna de grande capaci-
dade de arrumação para garantir que 
tudo tem o seu devido lugar.

A verdade é que tudo nesta 
coleção foi pensado para garantir 
maior conforto e máxima qualidade, 
sendo disso exemplo as gavetas dos 
móveis, de extração completa, com 
compartimentos interiores texturados 
em madeira escura e agradáveis ao 
toque e sistema de fecho suave e 
amortecido, ou os módulos coluna, 
com iluminação interior, prateleiras de 
vidro e espelho de corpo inteiro. 

As colunas possuem detalhes 
de extrema qualidade, como 
iluminação interior, prateleiras de 
vidro escurecido ou espelho de 
corpo inteiro.

As gavetas dos móveis dispõem 
de compartimentos interiores 
em madeira escura, texturados e 
agradáveis ao toque.

ROUND

SOFT

SQUARE
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CRIADA COM OS MELHORES MATERIAIS 

A Roca criou a coleção Inspira com 
os materiais mais inovadores, como o  
FINECERAMIC®, um material cerâmi-
co de elevada qualidade que permite 
fabricar lavatórios de paredes muito 
finas e definidas, cerca de 40% mais 
leves e 30% mais resistentes do que 
os lavatórios convencionais.

Os tampos e assentos das sanitas e 
bidés Inspira, por sua vez, foram fabri-
cados com SUPRALIT®, uma resina 
inovadora exclusiva e registada pela 
Roca que não só garante maior resis-
tência a produtos químicos e aos raios 
UV, como também os torna 4 vezes 
menos porosos do que os tampos con-
vencionais, logo, mais higiénicos. Por 
apresentarem paredes de superfícies 
suaves e cantos arredondados, estes 
tampos e assentos são mais fáceis de 
limpar.

ESPECIAL

FINECERAMIC®

SUPRALIT®

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Na coleção Inspira tudo foi pensado 
até ao mais ínfimo pormenor. E isso 
nota-se! Lavatórios com superfícies 
suaves e paredes finas e definidas, 
válvulas de descarga de cerâmica 
branca, de tal forma integradas nas 
louças que passam despercebidas, 
tampos com sistema de extração fácil 
e sanitas encostadas à parede para 
maior higiene, colunas com ilumi-
nação e espelho de corpo inteiro no 
interior, entre muitos outros detalhes 
que fazem de Inspira uma coleção 
simplesmente perfeita.

LIMPEZA FÁCIL

As sanitas suspensas Inspira foram 
desenvolvidas com o sistema 
Rimless. O resultado são paredes 
uniformes, sem ângulos e que, por 
esse motivo, não acumulam a sujida-
de, facilitam a limpeza e aumentam 
o nível de higiene. A Roca também 
desenvolveu uma nova forma de 
distribuição de água, que além de 
uma descarga mais consistente é 
também mais uniforme, limpando 
toda a superfície sem salpicos. 

Fabricados em FINECERAMIC®, os 
lavatórios apresentam paredes finas 
e definidas, sendo cerca de 40% mais 
leves e 30% mais resistentes do que os 
lavatórios convencionais.

As sanitas e bidés encostados na parede 
eliminam qualquer cavidade exterior, 
facilitando a limpeza e melhorando o 
aspeto global do espaço.
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PRODUTOS 

Meridian dispõe de uma 
ampla gama de lavatórios, 
sanitas e bidés, que 
permitem configurar o seu 
espaço de banho com 
infinitas combinações 
possíveis.

A coleção Debba de 
louça sanitária e móveis 
oferece uma ampla 
gama para poder 
satisfazer qualquer 
necessidade a um preço 
acessível.

SOLUÇÕES PARA TODOS  
OS ESPAÇOS DE BANHO

Baseado num design de três linhas 
Round, Soft e Square, compatíveis 
entre si, na coleção Inspira encontra 
a combinação perfeita para o seu 
espaço de banho.

TRÊS FORMAS, MÚLTIPLAS 
COMBINAÇÕES

FUNCIONALIDADE  
E ADAPTABILIDADE

 56 / COLEÇÕES DE BANHO

 72 / MÓVEIS, LAVATÓRIOS, ESPELHOS E ILUMINAÇÃO

 86 / COLEÇÕES DE TORNEIRAS

 104 / BASES DE DUCHE, BANHEIRAS  E DIVISÓRIAS

 1 1 6  / ACESSÓRIOS PARA O ESPAÇO DE BANHO

 124 / COLEÇÃO DE PAVIMENTO E REVESTIMENTO

57 / W+W

57 / In-Tank

58 / Element 

60 / Inspira

62 / Khroma 

63 / America 

64 / Happening

65 / Hall 

66 / Meridian

67 / Dama

68 / The Gap

69 / Siza  

70 / Debba 

71 / Victoria

COLEÇÕES DE BANHO

Pág. 66

Pág. 70

Pág. 60
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Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm.

Disponível em Branco. Dimensões em cm. 

In-Tank

W+W

6/3 L

Sanita e lavatório 2 em 1 

76

50
86

Meridian In-Tank Meridian In-Tank 
suspenso

40

4059,5

30

4059,5

4,5/3 L 4,5/3 L



58 COLEÇÕES DE BANHO



59

Element

Bidé 

40

3754,5

Sanita suspensa  

28

3755

Sanita de tanque alto

40

3755

Sanita

81

37
68,5

6/3 L

Louça sanitária disponível em Branco e Pergamon. Banheira one-piece disponível em 
Branco. Banheira de encastrar disponível em Branco e Pergamon. Dimensões em cm.

46

55

Lavatórios sobre a bancada

70

38

Lavatório mural

50,5

60

Banheira de encastrar

80

180

Bidé suspenso 

28

37
54,5

Banheira One-piece (painel integrado)

82

58

182



60 COLEÇÕES DE BANHO



61

Inspira
Novidade

SOFT

SQUARE

ROUND

Lavatório sobre a 
bancada

Lavatório sobre a 
bancada

Lavatório sobre a 
bancada

4,5/3 L

Sanita   

79,4

37,664,5

Sanita   

4,5/3 L 4,5/3 L

79,4

37,6
64,5

Sanita compacta

76

37,6
60

Sanita rimless 
suspensa

23

37
56

Bidé

43,5

37
56

Sanita rimless 
suspensa

25

3756

Bidé

43,5

3756

Bidé suspenso 

23

3756

Bidé suspenso 

25

3756

Complete o seu espaço de banho  
com os móveis da coleção Inspira   
(Pág. 73) 

Lavatórios murais

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm.

100

49

80

49

37

ø37

37

37

37

60

49



62 COLEÇÕES DE BANHO

 

Khroma

A 80 70 60

Bidé suspenso BidéSanita suspensa  

6/3 L

Lavatórios sobre a bancada

40

75 55

40,5

40

40

80

3970 39

40

61
39

30

61

Sanita

39

30

61

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Acabamentos disponíveis para assento, tampo e encosto.

Branco Cinzento 
Claro

Vermelho

Lavatório mural / coluna / 
semicoluna

48

A
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America

A B
75 52,5
63 51

Louça sanitária e banheira disponíveis em Branco. Assentos e tampos para sanita e bidé também disponíveis em 
Cerejeira. Dimensões em cm.

Bidé

Banheira

6/3 L

Lavatório mural / coluna / 
sobre o móvel

Lavatório de encastrar Sanita 

39,5

38,5

64,5

B

A

47,5

58

77,5

40,570,5

100

180

Complete o seu espaço de 
banho com o móvel da 
coleção America.
(Pág. 77)



64 COLEÇÕES DE BANHO

Happening

Louça sanitária disponível em Branco e Pergamon. Sanita Baby disponível em Branco. 
Assento da sanita Baby disponível em Branco e Amarelo. Dimensões em cm.

Lavatório mural / semicoluna /  
sobre a bancada

Lavatório mural / 
semicoluna

47,5

80

Sanita baby

31

2741,5

Sanita 

6/3 L

78

3663,5

Sanita de tanque alto

39

3656

Sanita suspensa

29

3656

Bidé

39

3656

Bidé suspenso 

29

3656

44,5

52

Lavatório de encastrar

45

56

49

58
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Hall

A 75 65 55
B 49,5 49,5 48,5

25

50

38,5

45

Lavatório sobre a bancada Lavatório semicoluna /  
sobre a bancada

Lavatório sobre a 
bancada

Lava-mãos angular canto

35 43

Sanita compacta 
suspensa  

32

35,550

Sanita de tanque alto 
BTW

40

35,550
6/3 L 6/3 L

Sanita BTW

76,5

36,559,5

Sanita 

76,5

36,559,5

Bidé compacto suspenso 

32

35,551,5

Bidé suspenso 

32

35,556

Louça sanitária disponível em Branco e Pergamon. Dimensões em cm.

Sanita suspensa  

32

35,556

Bidé 

40

35,552,5

42

65

B

A

44

52

Right Left



66 COLEÇÕES DE BANHO

Meridian

N

A 85 70
A 65 60 55 50 45
B 46 46 46 46 42 A 60 55 35

Louça sanitária disponível em Branco e Pergamon. Dimensões em cm.

Lavatório de encastrarLava-mãos angular

3535

34

60

Lavatório compacto / 
semicoluna

Lava-mãosLavatório coluna / semicoluna

A

32

A

46 B

A

Sanita In-Tank Sanita In-Tank 
suspensa

40

4059,5

30

4059,5

40

36
52

Sanita suspensa  Sanita compacta 
suspensa  

30

3656

30

3648

Sanita compacta Sanita altura conforto Sanita

79

37
64,5

83

37
61

79

3760

44 

Bidé Bidé compacto Bidé suspenso Bidé compacto suspenso 

40

3656

40

3652

30

3656

30

3648

45

25

4,5/3 L 4,5/3 L 4,5/3 L 4,5/3 L 4,5/3 L

Sanita de tanque alto
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Dama

A 100 85 70
65 60 55 A 60 50 45

Louça sanitária disponível em Branco e Pergamon. Dimensões em cm.

Lavatório coluna / 
semicoluna

46

A

Lavatório compacto / 
semicoluna

A

32

Sanita 

4,5/3 L

76

36,5
66

Sanita 
compacta

4,5/3 L

76

36,5
60

TanqueTanque Sanita de tanque alto

40

36
52

Sanita suspensa

30

3657

Sanita compacta 
suspensa  

30

3650

Bidé

40

36
57

Bidé compacto

40

3652

Bidé suspenso 

31

57 36

Bidé compacto suspenso 

31

3650

Complete o seu espaço de banho com o 
móvel da coleção Dama. 
(Pág. 80)



68 COLEÇÕES DE BANHO

The Gap

A 65 60 55 50 45
B 47 47 47 42 42 A 40 35

Sanita de tanque alto

Lavatório coluna / 
semicoluna

B

A

Lavatório angular

4848
32

A

Lava-mãos

40

56

Sanita compacta

79

36,5
60

Sanita 

79

36,565

Lavatório semiencastrar

40

35
54

Sanita suspensa  

30

3554

Bidé

40

3558 

Bidé compacto

40

3554

Bidé suspenso 

31,5

3554

Complete o seu espaço de banho com o 
móvel da coleção The Gap  
(Pág. 80)

N

4,5/3 L

Sanita altura conforto 

83

44

36,565

Louça sanitária disponível em Branco e Pergamon. Dimensões em cm. 

4,5/3 L 4,5/3 L
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Siza

A 60 55
B 50 46

Louça sanitária disponível em Branco e Pergamon. Dimensões em cm.

Sanita suspensa  

36

36,557

Sanita 

78

36,566,5

6/3 L

Bidé suspenso 

36

36,557

Bidé

40

36,557

Lavatório semicoluna

B

A



70 COLEÇÕES DE BANHO

Debba

N

N

N

A 65 60 50
B 48 48 42

Complete o seu espaço de banho  
com o móvel da coleção Debba  
(Pág. 78)

Louça sanitária disponível em Branco e Pergamon. Dimensões em cm.

Sanita suspensa  

30,5

35,554

Sanita de tanque alto

40

35,552

Sanita 

76

35,565,5

4,5/3 L

Bidé suspenso 

30,5

35,554

Bidé

40

35,554

Bidé BTW

40

35,552

Lavatório coluna / 
semicoluna

 Lava-mãos

B B

A A

Lavatório de encastrar

41

50
A 45 40 35
B 37 32 30
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Victoria

A 65 56 52
B 51 46 41 A 54 A 48,5

Louça sanitária disponível em Branco e Pergamon. Dimensões em cm.

Lavatório coluna / 
semicoluna

Bidé suspenso 

25,5

35,554,5

Bidé

38,5

35,554,5

Sanita suspensa  

35

35,555,5

Sanita de tanque alto

38,5

35,5A

Sanita 

78

3766,5

6/3 L

Complete o seu espaço de banho com o 
móvel da coleção Victoria Basic 
(Pág. 81) 

Complete o seu espaço de banho com o 
móvel da coleção Victoria-N 
(Pág. 79) 

saída horizontal 
saída vertical

B

A



72 MÓVEIS

 

Os móveis Stratum-N 
dispõem de Bluetooth®, 
tomada e luz interna para 
tornar o seu espaço de 
banho o mais confortável 
possível.

Os apliques LED 
Smartlight possibilitam 
o ajuste de luz para 
criar um ambiente 
diferente para cada 
tarefa diária.

DIFERENTES OPÇÕES  
DE LUZES

Os móveis Prisma 
com extração total das 
gavetas e sem corte para 
o sifão, graças ao sifão 
economizador de espaço, 
garante-lhe conforto e 
uma grande capacidade 
de arrumação. 

CONFORTO PERFEITO

73 / Móveis

73 / Stratum-N

73 / Inspira

74 / Heima

75 / Prisma

76 / Anima

76 / Natura

77 / America

77 / Joli

78 / Debba

79 / Victoria-N  

80 / Dama

80 / The Gap

81 / Victoria Basic

81 / Mini

82 / Suma 

82 / Complementos

83 / Espelhos

83 / Iluminação  

84 / Lavatórios

MÓVEIS, LAVATÓRIOS, ESPELHOS E ILUMINAÇÃO

MAIS ESPAÇO

Pág.83

Pág.73

Pág.75
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Stratum-N InspiraNovidade Novidade

A 100 80 60 A 100 80 60

Branco 
Brilho

Yosemite

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Complementos disponíveis na Pág. 82.

Unik (móvel e lavatório)

Acabamentos

90

53

50

110

53

50

130

53

50

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Complementos disponíveis na Pág. 82.

Unik (móvel e lavatório)

Acabamentos

Móvel para lavatório  
sobre a bancada

4030

160

Coluna

A

67,4

49,8 49,8

Carvalho Escuro 
Citadino / Vidro 
Escurecido

Branco 
Brilho

Carvalho 
Escuro 
Citadino

A

55,4

40
30

140

Lavatórios compatíveis com os móveis

Inspira Square Inspira Round Inspira Soft

Coluna



74 MÓVEIS

 

Heima

Direita Esquerda

A 80,4 60,4A 110,5 90,5

Móvel para lavatório 
de pousar

Móvel para lavatório 
de pousar

40
30,6

160

Móvel para dois  
lavatórios de pousar

Coluna

A

50

49

A

50

49

120,5

50

49

Complementos disponíveis na Pág. 82. Dimensões em cm.

Acabamentos

Cinzento 
mate

Branco 
Texturado

Fresno 
Estepa

Branco 
Brilho

Lavatórios compatíveis com os móveis

Hall 52 BolDiverta 60 / 47 Sofia Urbi 1FuegoTerraKhroma Khroma
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Prisma

Right Left Right Left

A 80 60 A 80 60A 110 90 A 110 90

A 120 110 90 80 60

Unik (móvel e lavatório)Unik (móvel e lavatório)

Estrutura

A

45

46

A

45

46

120

45

46

A

46

96,5

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm.
Espelhos complementares na pág. 82-83.

69,4

A

46

69,4

120

46

69,4

A

46

Acabamentos

Lavatórios compatíveis com a estrutura

Fresno 
Estepa

Branco 
Brilho

Cinzento 
Antracite

Branco Brilho
Fresno Estepa

Interior 
semelhante 
ao têxtil

Prisma 110 / 90Prisma 120 Prisma 80 / 60

3520

120

Coluna

Direita Esquerda



76 MÓVEIS

Anima Natura Novidade

A 100,5 80,5 60,5

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Complementos disponíveis na Pág. 82.

Unik (móvel e lavatório)

34,525,1

150

Coluna

A

72,4

45

A

72,4

45

Acabamentos

Areia 
Texturada

Branco 
Brilho

Lacado
Cinzento

Interior 
semelhante 
ao têxtil

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm.

Unik (móvel com toalheiro e lavatório) Coluna

Acabamentos

85

86,5

46

65

86,5

46

4035,5

185

Madeira Natural
Prateleira Branca
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JoliAmerica

A 100 80 60

A 100 80 60A 90 80

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Complementos disponíveis na Pág. 82.

Acabamentos

Unik (móvel e lavatório)

Espelhos

Coluna 

34,5
25

150

120

80

A

80

A

72

46

120

72

46

Azul MateBranco 
Texturado

Vison MateCerejeira Preto 
Brilho

70

95

A

81,5

52,5

75

84,5

50

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm.

Móvel base  
para lavatório

Lavatórios compatíveis com o móvel

Acabamento

Móvel base  
para lavatório

Espelho

America 75  
(lavatório sobre a 
bancada)

America 
(lavatório de encastrar  
para tampo em  
Arabescato Venato) 

Interior 
semelhante 
ao têxtil



78 MÓVEIS

Debba

A 80 70 60 50 A 80 70 60 50

A 100 80 70 60 A 100 80 70 60 A 100 80 70 60

Colunas

Unik (móvel e lavatório)

Unik compacto  
(móvel e lavatório)

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Complementos disponíveis na Pág. 82.

Acabamentos

Unik (móvel e lavatório) com portas

Unik compacto  
(móvel e lavatório)  
com portas

Unik (móvel e lavatório)

Wengué 
Texturado

Cinzento 
Antracite

Branco 
Brilho

Carvalho 
Texturado

Interior 
semelhante 
ao têxtil

34,525

150

A

72

36

A

72

36

120

72,4

46

120

72,4

46

120

72,4

46

A

46

A

72,4

46

A

72,4

46

34,625

59,6

72,4
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Victoria-N

A 100 80 60 A 100 80 60

A 100 90 80
70 60

A 100 90 80
70 60

Unik Family (móvel e lavatório)

30
23,6

150

25
14,6

110

ColunasUnik Family Oval (móvel e lavatório oval)

Unik (móvel e lavatório)

A

56,5

46

Unik Oval (móvel e lavatório oval)

A

74

46

A

56,5

46

A

74

46

120

56,5

46

120

56,5

46

120

74

46

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Espelhos complementares na Pág. 82-83.

Acabamentos

Cinzento 
Antracite

Branco 
Brilho

Carvalho 
Texturado

74

120

46

Wengué 
Texturado



80 MÓVEIS

The GapDama

A 100 80 60A 100 85 65

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Complementos disponíveis na Pág. 82. 

Unik (móvel e lavatório) Coluna

A

60

44

Acabamentos

34,5
25

120

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Espelhos complementares na Pág. 82-83.

Unik (móvel e lavatório) Unik (colunas)

Acabamentos

A

64,5

46

40,2 40,221,5 21,5

150 150

Branco Veta Mood Teka Mood  
Teak

Uva Interior 
semelhante 
ao têxtil

Branco 
Brilho

Khaki
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MiniVictoria Basic

A 80 60
A 100 80

70 60

A 80 60

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm.

Unik (móvel e lavatório) Espelho Armário-espelho

45 4514

57,5
60

25 45

60

Acabamentos

Branco 
Brilho

Areia 
Texturada

Unik (móvel e lavatório) Unik (móvel e lavatório) 
com portas

Unik Family  
(móvel e lavatório)

Acabamentos 

30
23,6

150

Coluna

120

56,5

45

A

56,5

45

A

75,5

46

A

56,5

45

Branco 
Brilho

Wengué

Louça sanitária disponível em Branco. Dimensões em cm. 
Espelhos complementares na Pág. 82-83.

Nogueira

Carvalho 
Texturado

Wengué
Texturado



82 MÓVEIS, ESPELHOS E ILUMINAÇÃO

ComplementosSuma

 

Novidade

A 80 60

Dimensões em cm.

A

37,1

42

Acabamentos 

Caixas organizadoras

Pés

Toalheiro para móvel Cabides para móvel

Para todos os móveis

Prisma (300 / 180) 

Victoria-N Family 
Victoria Basic Family 

Joli  

Victoria-N    
Victoria Basic 

Compatível com: Prisma, 
Anima, Joli, Debba, 
Victoria-N e  Victoria Basic

Compatíveis com: Prisma, 
Anima, Joli, Debba, 
Victoria-N, Victoria Basic e 
Mini

Inspira  Heima  

Anima  

Móvel auxiliar

A

41,6

42

A

30,6

42

Branco 
Brilho

Cinzento 
Antracite

Interior 
semelhante 
ao têxtil

20,8

10

99

Debba  

Dama  The Gap  
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Espelhos e iluminação

 

A 120 110 100
90 80 60

A 100 85 65
55 45

A 130 120 110 100 90 85 80
75 70 65 60 55 35

A 120 100 80 60

A 120 100 90
80 70 60

A 50 40

A 80 50 28 15 A 60 45 25

A 50 28

A 120 100 80
70 60

Prisma Dama

80

A

Luna

90

A ø75 / ø55

Deimos

30

120

Victoria-N *

A Espelho de aumento 
extensível

Hotel’s 2.0

Espelho de aumento 
extensível com luz

Antiembaciamento

60

40

Luna *

60

A15

60

2012,9

60

2015

Armário-espelho Coluna com prateleirasColuna com espelho

Mini *

Acabamentos espelhos, armários-espelhos e coluna com prateleiras

60

4514

Armário-espelho

Delight

Para espelho, LED

Debba

Para espelho, LEDPara armário-espelho, 
LED

Smartlight

Para espelho, LED

A

Maquilhagem
Barbear
Ambiente

A

90 70

Victoria Basic *

A

60

Victoria-N

Acabamentos:  
Branco Brilho, 
Cinzento 
Antracite, 
Carvalho 
Texturado e 
Wengué 
Texturado. 

Victoria Basic

Acabamentos:  
Branco Brilho, 
Nogueira e 
Wengué. 

Mini

Acabamentos:  
Branco Brilho, 
Areia Texturada, 
Carvalho 
Texturado e 
Wengué 
Texturado. 

Luna

Acabamentos:  
Branco Brilho, 
Cinzento 
Antracite, 
Carvalho 
Texturado  
Wengué 
Texturado e 
Wengué.

11,3

Wengué

11,3
A

A

13 40

Victoria Basic

9,8

13

25,68,9 9

Victoria-N

8,9 25

Branco 
Brilho

Cinzento 
Antracite

Wengué
Texturado

Carvalho 
Texturado

NogueiraAreia 
Texturada

Para espelho Para espelho

90

A



84 LAVATÓRIOS

Lavatórios 
muraisLavatórios

N N N

A 75 65
B 45 42

A 80 70 60

A 110 90

A 85 70

A 45 40

A 65 60 55 50 45
B 46 46 46 46 42

A 75 65 55
B 49,5 49,5 48,5

A 40 35
B 32 32A 70 65 60 55

A 45 40 35
B 37 32 30

A 65 56 52
B 51 46 41

A 60 55 35

A 75* 63
B 52,5 51

A 80 65
B 49 45

A 110 90 A 80 60 A 75 44

A 65 60 55 50 45
B 47 47 47 42 42

A 100 85 65 60 45
47 47 47 47 44

A 65 60 55 50
B 48 48 44 42

Element

50,5

60

Khroma

48

A
C / S

100

49

M
80

49

M
60

49

M

M

Kalahari

120

51

B

A

America

C / M*  

MM
100

51

A

B

Stratum

130

50

M  

A

50

M  M  M  M  

4545 45

120 A

Prisma Diverta

A

44

A

3535

Mohave

110

43

75

43

25

50

38

45

35 43

Direita Esquerda

B

A

Cala

Fontana

48

60
A

46

Meridian

C / S 

B

A
C / S 

B

A

Hall

42

65S 

45

25

S A

32

49

58S

Happening

47,5

80
S

45

56S

Right Left

C Admite coluna / S Admite semicoluna / M Pode ser instalado com o móvel. Dimensões em cm.

4848

Ibis

31

44A

32

S  

B

AS A

B

The Gap

C / S

Dama

46

AC / S

Debba

B

AC / S

B

A

Victoria

C / S

Estudio Angular

44 44

B

A35

28,5

Senso Square

C / S A

B

Inspira

S 
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Lavatórios  
de semi- 
-encastrar

Lavatório
Totem  

Lavatórios 
sobre a 
bancada

Lavatórios 
de encastrar

Lavatórios 
de encastrar 
por baixo

N N N

A 75 65 55
B 49,5 49,5 48,5

A 75 60* 47*

ø 40 36

Khroma

40

75

70

38

Element

46

55

Fontana

48

60

55

40

M

40

40

M

44

52

M

Hall

A

B

Urbi 1

ø45

M

Diverta

44

A

M*

Sofia

41,5

46,5

M

25

50

38

45

Inspira

37

M

37

M

ø37 37

37

M

Happening

49

58

ø39

Kalahari

50

59

Happening

44,5

52

Debba

41

50

Meridian

34

60

Terra

ø39

M

Bol

ø42

M

Fogo

49

39

M

America

47,5

58

M

Diverta

42,5

55

38

50

Diverta

45

50

Senso Square

42

56

The Gap

40

56

Amberes

90

ø46

123

Coral

48

56

Neo Selene

39,5

51

Java

47,5

56

Aloa

47,5

56

Rodeo

41

52

Foro

ø41

Berna

42

56

Neo Selene

39,5

51

Grand Berna

39

62

Foro

ø

Diverta

38

50

C Admite coluna / S Admite semicoluna / M Pode ser instalado com o móvel. Dimensões em cm.



A torneira termostática 
T-2000 incorpora uma 
prática prateleira para 
colocar os produtos de 
higiene sempre à mão.

O modelo de torneira 
Atlas apresenta um 
inovador sistema 
Cold Start, abrindo 
em água fria evitando 
que a caldeira ligue 
desnecessariamente, 
garantindo uma maior 
poupança de água e 
energia.

A torneira de lavatório Lanta 
está disponível em 3 diferentes 
alturas, para que possa escolher 
a que melhor combina com o 
modelo de lavatório.

PÁG.88

DIFERENTES ALTURAS

SISTEMA COLD START 
ABERTURA EM ÁGUA 
FRIA

SOLUÇÕES DE TORNEIRAS

87 / Torneiras  

87 / Evol

87 / Thesis

88 / L90C

88 / L90

89 / Loft

89 / Modena

90 / Moai

90 / M2

91 / Florentina

91 / Logica

92 / Lanta

92 / Atlas

93 / Targa

93 / Monodin

94 / L20

94 / Victoria

95 / Torneiras  
  termostáticas 

95 / T-2000

95 / T-1000

95 / T-500

96 / Chuveiros de mão  

96 / Plenum

96 / Sensum

96 / Stella

97 / Chuveiros de teto  

97 / RainDream

97 / RainSense

97 / Braços para  
  chuveiros

98 / Colunas de duche  

98 / Deck

99 / Even

100 / Loft

100 / Florentina

101  / Victoria

102 / Evolution

102 / Essential 2.0 

103 / Cabinas de  
  hidromassagem

103 / Zen

PRATELEIRA INTEGRADA

Pág.92

86 COLEÇÃO DE TORNEIRAS

Pág.95

Pág.92



Misturadora joystick para 
lavatório, com válvula de 
descarga automática

Misturadora joystick de 
cano alto para lavatório, 
com válvula de descarga 
automática

Misturadora de encastrar 
para lavatório

 6 l/min  6 l/min  6 l/min

Evol

Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática /
fixador de corrente

Misturadora de cano alto 
para lavatório com 
válvula de descarga 
automática  

Misturadora de encastrar 
para lavatório

 6 l/min  6 l/min  8 l/min

Torneira bicomando de 
bancada para lavatório

Torneira bicomando de 
encastrar para lavatório

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática /fixador de 
corrente

 8 l/min  8 l/min  6 l/min

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

Thesis

87

20,3 36,3

10,1
26,2

17,0 16,0

15,5 31,6

25,2

13,812,6

10,2

14,3
28,4

17 14,5

9,4

7,7

21,2 21,2

18

16

18

16

Dimensões em cm

Dimensões em cm



Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática /
corpo liso

Misturadora de cano 
médio para lavatório com 
corpo liso 

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática

L90C

Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática /
corpo liso

Misturadora de cano alto 
para lavatório com 
válvula de descarga 
automática  

Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática e  
manípulo lateral

 

Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática e 
manípulo de bancada

Misturadora de encastrar 
para lavatório

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática e manípulo 
lateral

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

L90

88 COLEÇÃO DE TORNEIRAS

Cold Start / abertura em água fria. Dimensões em cm.

12,2

7,0

14,2

9,0

17,2

11,8

8 l/min 8 l/min 8 l/min

27,6

22,5

16,6

14,5

16,3

11,6

16,6

14,5

16
20

11,2

9,1

13,9

9,1

21 21

18 18

16 16

Cold Start / abertura em água fria. Dimensões em cm

8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min



Loft

Torneira bicomando para 
lavatório com válvula de 
descarga automática

Torneira bicomando de 
bancada para lavatório 
com válvula de descarga 
automática

Torneira bicomando de 
encastrar para lavatório

Torneira bicomando para 
bidé com válvula de 
descarga automática

Torneira bicomando 
exterior para banho-
duche

Torneira bicomando 
exterior para duche

Torneira bicomando de 
bancada para banho-
duche

Coluna exterior para 
banho-duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para banho ou duche

Modena

Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

89

Dimensões em cm 

Dimensões em cm

27
24

17,5

19,5 16,7 19

13

16

90

21,5 21,5

16,3

20,2 20,2

13,6
13,6

14,1

8,3 7,7

22

26,5

22

27
20 Ø

20 Ø



Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática /
fixador de corrente

Misturadora  de cano alto 
para lavatório com 
válvula de descarga 
automática

Misturadora de encastrar 
para lavatório

 6 l/min  6 l/min

Torneira bicomando de 
bancada para lavatório 
com válvula de descarga 
automática

Torneira bicomando de 
encastrar para lavatório

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática / fixador de 
corrente

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática /
fixador de corrente

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática / fixador de 
corrente

 5,7 l/min

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

M2Moai

90 COLEÇÃO DE TORNEIRAS

27,1

22,5

Dimensões em cm

Dimensões em cm

16,8 14,9

6,5

ø16ø16

21,5

5,9

21,5

14,6 18,5

17,6

9,5

7,7

11,7

18

14,9

8,2

9

9

15,5

9

18,5 18,5



Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática / 
fixador de corrente

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática /fixador de 
corrente 

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

Logica

Torneira bicomando para 
lavatório com válvula de 
descarga automática

Torneira bicomando para 
lavatório com válvula de 
descarga automática

Torneira bicomando de 
lavatório para lavatório 
com válvula de descarga 
automática

Torneira bicomando para 
bidé com válvula de 
descarga automática

Torneira bicomando 
exterior para banho-
duche

Torneira bicomando 
exterior para duche

Florentina

91

14,5 12,7

ø16ø16

21,8

6,9

21,8

Dimensões em cm

Dimensões em cm

11,0

7,5

24 21,7

17 14,4

7,5
15

10,5
22

8,1

8 l/min8 l/min



Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática ou 
fixador de corrente com 
corpo liso

Misturadora de cano 
médio para lavatório com 
corpo liso

Misturadora cano alto 
para lavatório com corpo 
liso

   

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática /fixador de 
corrente

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

Lanta

Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática /
fixador de corrente / 
corpo liso

Misturadora de cano 
médio para lavatório com 
corpo liso

Misturadora de cano 
médio plus para lavatório 
com corpo liso

Misturadora de cano alto 
para lavatório com corpo 
liso

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática /fixador de 
corrente

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche com prateleira 
opcional

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

Atlas
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Novidade

15,5

9,0

14

8,0

21,8

15,4

28,4

22

21,7

ø16 ø16

21,7

25,8

18,4

12,0

16,5

14

20,8 31,2

22,6
7,8

5,5

12,2

27,9

ø16 ø16

27,9

5 l/min 5 l/min 5 l/min

5 l/min

5 l/min

5 l/min 5 l/min

5 l/min 5 l/min

Cold Start / abertura em água fria. Dimensões em cm. Cold Start / abertura em água fria. Dimensões em cm.



Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática / 
fixador de corrente

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática / fixador de 
corrente

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

Monodin

Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática /
fixador de corrente 

Misturadora de cano alto 
para lavatório com 
válvula de descarga 
automática 

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática / fixador de 
corrente

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora exterior para 
banho-duche com curva 
de ligação à parede

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

Targa

93

Dimensões em cm Dimensões em cm

12,5 10,5

4,8

ø12

21,5

2,7

21,5

16

12

30,2

22,5

14,3

6,5

12,2

4,7

21,7

ø12

21,7

12

21,7

16



Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática /
fixador de corrente

Misturadora de cano 
médio para lavatório com 
corpo liso

Misturadora de cano alto 
para lavatório com 
válvula de descarga 
automática 

   
Misturadora de encastrar 
para lavatório

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática / 
fixador de corrente

  
Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Misturadora de encastrar 
para banho-duche

Misturadora de encastrar 
para duche

L20

Misturadora para 
lavatório com válvula de 
descarga automática / 
fixador de corrente

Misturadora de bidé com 
válvula de descarga 
automática / fixador de 
corrente

Misturadora exterior para 
banho-duche

Misturadora exterior para 
duche

Victoria
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17,1
27,2

22

ø12

11,9

12,3

16,7

7,1

12,1

21,721,7

16

12

14,2

9,1

11,7 10,2

Dimensões em cm 

4,9 3,9

21,521,5

5 l/min 5 l/min

5 l/min

5 l/min

Cold Start / abertura em água fria. Dimensões em cm.
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T-500

T-1000

T-2000
Torneira termostática exterior para duche 
com prateleira

Torneira termostática exterior  
para banho-duche

Torneira termostática exterior para 
banho-duche

Torneira termostática de encastrar 
para banho-duche

Torneira termostática de encastrar 
para banho-duche

Torneira termostática exterior  
para duche 

Torneira termostática exterior para 
duche

Torneira termostática de encastrar  
para duche

Torneira termostática de encastrar para 
duche

Dimensões em cm 

Dimensões em cm 

ø16ø16

31,5

ø16
ø16

31,5

31,5

31,5

31,5

Dimensões em cm 



Stella

Sensum

Plenum

96 CHUVEIROS DE MÃO E CHUVEIROS DE TETO

Novidade

Chuveiros de mão Conjuntos de duche Kits de duche

Chuveiros de mão Conjuntos de duche Kits de duche

Square ø140 
3 funções

Round ø140 
3 funções

Square ø130 
4/2 funções

Round ø130 
4/2 funções

ø100 
3/1 funções

ø80 
3/1 funções

ø100 
3/1 funções

ø100 
3/1 funções

ø80 
3/1 funções

Square ø130 
4/2 funções

Round ø130 
4/2 funções

Square ø130 
4 funções

Round ø130 
4 funções

Square ø140 
3 funções

Round ø140 
3 funções

Chuveiros de mão Kits de duche

Cromado

Cromado

Os conjuntos de duche incluem chuveiro de mão, suporte articulado e flexível. Os Kits de duche são compostos pelos mesmos elementos do set (chuveiro de mão, suporte 
articulado e flexível), e incorporam ainda uma barra deslizante. Os Kits de duche Plenum e Sensum também incluem saboneteira na barra deslizante. Medidas em mm.



RainDream

RainSense

Braços para chuveiros N

N

97

A 300 200 100

A 500 400 300

Parede Parede

Teto Teto

ø 250 ABS

360 x 240 ABS

ø 200 ABSø 200 Metal

200 x 200 ABS

A 100

A

Braço para chuveiro de Parede/Teto não inclui o chuveiro. Medidas em mm.

Medidas em mm.

Medidas em mm.

400

ø 400

400 x 400 250 x 250

ø 300

300 x 300



Deck

98 COLUNAS DE DUCHE

DECK-T Round

DECK-M

DECK-T Square

DECK-S

Medidas em cm.

Coluna termostática para duche com 
prateleira integrada

Coluna misturadora monocomando 
para duche com prateleira integrada

Coluna termostática para duche com 
prateleira integrada

Misturadora monocomando para 
duche com prateleira integrada

56,2

13,2

13,2

31,5

24

24

94,5 / 134,5

89,4

8,5

80,5 / 120,5

55,4

31,5

80,5 / 120,5

94,5 / 134,5

ø25,4

ø10

2436



Even

N

99

60 64

30,3 30,3

80 / 120 80 / 120
95 / 135 95 / 135

40

87,5/127,5

102,5 / 142,5

21,7

ø25,4

ø25,4

2436

EVEN-T Round

EVEN-M

EVEN-T Square

Coluna termostática para duche

Coluna misturadora monocomando 
para duche com prateleira integrada

Coluna termostática para duche

Medidas em cm.



Loft Florentina

100 COLUNAS DE DUCHE

LOFT

Medidas em cm.

Coluna bicomando para duche

FLORENTINA

Medidas em cm.

Coluna bicomando para banho-duche Coluna bicomando para duche

56,2

92
105,5

ø20

45 45

79,9

231,6

135

252,4

ø20 ø20

155,8



Victoria

101

VICTORIA-T Banho-Duche

VICTORIA-T Duche

VICTORIA-T Telescópica

VICTORIA Mixer VICTORIA Connect

Medidas em cm.Medidas em cm.

Coluna termostática para banho-duche  
com cano articulado para banheira

Coluna misturadora monocomando 
para duche

Coluna termostática para duche

Coluna termostática para duche 
telescópica

Coluna adaptável a qualquer  
misturadora monocomando 

56,2 56,2

56,2
56,2

55,5

30 30

21,5

141 80 / 120

103 97,9116,5
95

110,8 108,5

154,5

93 / 133,9

ø20 ø20

30

ø20 ø20

ø20



Essential 2.0Evolution

102 COLUNAS DE DUCHE

Medidas em cm.

Coluna de hidromassagem para duche

128,5

20

Medidas em cm.

Coluna de hidromassagem para duche

130

20



Zen

A 120 100

103

Assento opcional. Medidas em cm.

Cabina de hidromassagem 
CLUB

Cabina de hidromassagem 
BASIC

213,5

A80

213,5

A80

A 120 100Direita Esquerda Direita Esquerda



A base de duche Helios, 
fabricada em STONEX®, 
um material muito 
resistente e duradouro, 
pode ser instalada sobre 
o chão ou embutida. A 
textura da sua superfície 
torna-a antiderrapante.

ANTIDERRAPANTE

A coleção de divisórias 
Aerea tem, como principal 
caracteristica a ausência de 
um perfil interior. Os seus 
sofisticados puxadores e um 
sistema de abertura de portas 
facilitam a limpeza. 

DESIGN ATUAL

A banheira Newcast em ferro 
fundido, inspirada no design retro, 
pode ser instalada no chão sobre 
uma grande diversidade de pés.

Pág.108

Pág.105

DESIGN RETRO

BASES DE DUCHE, BANHEIRAS E DIVISÓRIAS

105 / Bases de duche

105 / Helios

105 / Terran

106 / Malta

106 / Easy STV

106 / Italia

107 / Neo Daiquiri

107 / Easy STA

108 / Divisórias  
  para duche

112 / Banheiras

112 / Newcast

112 / Continental

113 / Waikiki-N

113 / Georgia

113 / BeCool

113 / Bali

113 / Vythos

113 / Sureste-N

113 / Easy

113 / Genova-N

114 / Swing Plus

114 / Princess-N

114 / Contesa

115 / Divisórias para  
  banheira

Pág.112
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Bases de duche em STONEX®

N

N

Acabamentos

Helios Terran

As bases de duche Helios podem ser cortadas para se ajustarem  ao 
tamanho pretendido. 

O seu fabrico com cargas minerais pigmentadas, permite um 
acabamento uniforme em toda a superfície.

200 x 100  
180 x 90  
180 x 80  
180 x 70  
160 x 90  
160 x 80  
160 x 70  
140 x 90  
140 x 80  
140 x 70
Altura: 3,1 
  

120 x 90   
120 x 80   
120 x 70
Altura: 2,8 

100 x 90  
100 x 80 
100 x 70
Altura: 2,6 

160 x 90 
160 x 80 
160 x 70 
140 x 90 
140 x 80 
140 x 70
Altura: 3 

120 x 90
120 x 80
120 x 70
Altura: 2,7 

100 x 90 
100 x 80
100 x 70
Altura: 2,5 
 

90 x 90 
Altura: 2,8 
 

80 x 80 
Altura: 2,6 
 

Medidas em cm. Medidas em cm.

Acabamentos

Branco Cimento ArdósiaBranco Sujo

Areia CoralPreto Bege

Matizado 
Claro

Matizado 
Escuro

Branco PretoArdósia Bege
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Bases de duche de porcelana

Malta Walk-in

Easy STV

Malta

Lado não vidrado. Medidas em cm.Bases de duche Malta disponíveis em Branco e Pergamon. Bases de duche Easy e Italia disponíveis em Branco.

Italia

140 x 70
Altura: 8 

90 x 75
Altura: 8 

90 x 90
80 x 80
70 x 70
Altura: 8 

90 x 90
80 x 80
75 x 75
Altura: 8 

90 x 90
80 x 80
70 x 70
Altura: 10 

90 x 90
80 x 80
70 x 70
Altura: 10 

120 x 80 
100 x 80 
120 x 75 
100 x 75
Altura: 6,5 

120 x 70 
100 x 70 
 90 x 70
Altura: 8 

120 x 80 
100 x 80 
120 x 70 
100 x 70 
 90 x 72
Altura: 10 

100 x 100 
 90 x 90
Altura: 4,5 

Inclui estrado em Wengué
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Bases de duche de acrílico

Bases de duche Neo Daiquiri disponíveis em Branco.
Bases de duche Easy disponíveis em Branco e Pergamon. Medidas em cm.

90 x 90
80 x 80
75 x 75
Altura: 6,5 

Easy STA

100 x 70 
 90 x 75
Altura: 6,5 

 Neo Daiquiri

180 x 80 
140 x 80 
120 x 80 
100 x 80 
170 x 75
160 x 75 
150 x 75 
120 x 75 
 90 x 75
Altura: 4 

170 x 70 
160 x 70 
150 x 70 
140 x 70 
120 x 70 
100 x 70 
  90 x 70
Altura: 4 

90 x 90
80 x 80
75 x 75
Altura: 6,5 
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Divisórias para 
bases de duche 
entre 3 paredes

Entrada  
frontal /  
Portas  
de abrir

Entrada  
frontal /  
Portas  
de correr

Easy

195

AAA
A

L3-E L2-E

AereaUra Easy

210
195190

A

Cosmo

195

A A

L4-E

Aerea Fusion-N

210
195

Medidas em cm.

A

Cosmo

195

A

Fusion-N

195

AAA

VictoriaEasy Ura

190190195

2P2F

Vela Easy

A

195

A

195

2P

Easy

A

195

P2F

Vela

195

A

Easy

A

195

PEF

Vela

A

195

Easy

A

195

PE

Easy

A

195

A

Ura

190

A 117-200

A 97-200A 97-200

A 117-200A 160-200 A 77-160

A 100-160A 97-200 A 100-160

A 117-200

A 157-200 A 117-200

A 146-200 A 107-220 A 67-140 A 116-200

A 97-220 A 76-140 A 77-200 A 67-100 A 80-100
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Divisórias para 
bases de duche 
de canto entre 
duas paredes

Entrada  
frontal /  
Portas  
de fole

Entrada  
frontal /  
Portas  
de abrir

N

Entrada  
frontal /  
Portas  
de correr

AA BB

Ura

190

BA

Cosmo Easy

195195

A B

Fusion-N

195

B A

L4+LF

Aerea

210

A

PP-E

Easy

195

A

Victoria

190

B A

Aerea

210

A B

Easy

195

L3+LF L2+LF

A B

Easy

195

A B

Ura

190

2P2F+LF

Easy

A B

195

PLF+LF

Vela

AB

195

A B

195

Easy

PL+LF

Easy

A B

195

A

Ura

190

B

Medidas em cm.

A AB B

Fusion-N Cosmo

195 195

A 160-200
B 70-90

A 117-200
B 20-100

A 117-200
B 20-100

A 117-200
B 20-100

A 157-200
B 67-100

A 97-200
B 20-100

A 100-160
B 70-90

A 60-100 A 80-90

A 107-220
B 20-100

A 76-140
B 20-110

A 97-140
B 67-100

A 60-100
B 67-100

A 80-100
B 70-90

A 97-200
B 20-100

A 97-200
B 20-100

A 117-200
B 67-100

A 77-160
B 20-100
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Entrada  
vértice /  
Portas  
de correr

Entrada  
vértice /  
Portas  
de abrir

Entrada  
angular /  
Portas  
de correr

Entrada  
angular /  
Portas  
de abrir

A B

Cosmo

195

A B

Easy

195

A B
A

Victoria Victoria

190
190

A B

Ura

190

B
A B

Easy

195

A B

Fusion-N

195

A B

2L2

Aerea

210

MRF

Vela

A

Medidas em cm.

2PLF

Vela

A B

Easy

A B

PLF+PL

Easy

A B

MR

A

Cosmo

A

Easy

A

Ura

AA A AA

Victoria

MR Asymmetric

100

Easy

75
A

Easy

2PL

A B

Easy

A A

195

195 195
195

195 190 190

195 195

195

195

2L3

A 75-110

A / B 67-140 A / B 65-140

A / B 75-90
A 90-120
B 70-80A / B 70-120 A / B 65-100

A / B 76-140 A / B 97-140
A 97-140
B 60-100

A / B 67-140A / B 67-140

A 75-110

A 80-100 A 70-100 A 80-90 A 75-100

A / B 60-100
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Painel fixo  
para bases  
de duche

Painel fixo  
para cantos

Painel com  
porta de abrir  
para cantos

Dois painéis  
fixos para 
cantos

Painel fixo  
frontal  
à parede

195210

195 200
190 190

195 195

200

200 200

200

200

A

Vela

A

DF

Aerea

Easy Line Ura Victoria

D1HF Walk-in

Line

A
A A A

D1H

Easy

A

D1HF

Easy

A

DF+ LF

Line

A B

DF2P Walk-in

Line

A

Line

A

A

D1HF+LF Walk-in

Line

A B

DF

25
25

Medidas em cm.

25

25

A 100-120  A 100-140  

A 60-120  A 70-120  A 100-140  A 80-100  

A 60-100  A 80-140  

A 70-120
B 70-100

A 70-120  A 70-120

A 70-120

A 70-120
B 70-100
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Banheiras de ferro fundido

112 BANHEIRAS

Newcast

Acabamentos

Pés

85
170

A 170 160 150 140 120 100
B 70 70 70 70 70 70

Continental

A

B

Branco Cinzento Cobre

Preto

Futura Classic EagleSavanha Woodline

Azul 
Marinho

Bordeaux

Banheiras Continental disponíveis em Branco e Pergamon. Medidas em cm.



 

Banheiras de acrílico

113

A 190 180
B 110 90

A 190 180 170 170
B 90 80 80 70

A 170 160
B 70 70A 145 130

A 170 170 160 160 150 140
B 75 70 75 70 70 70

A 170 170 160 160 150 140
 B 75 70 75 70 70 70

A 170 170  160 160 150 140
B 75 70 75 70 70 70

A 180 170
B 90 80

HM

Waikiki-N

ø160
HM

BeCool dois lugares

A

B

HM

BeCool

A

B

Vythos

HM
A

B

HM

Bali

A

A

HM

Easy

A

B

HM

Easy de canto

135

135

HM

Genova-N

A

B

Georgia 

100

185

Georgia One-piece

100

58

185

HM

Sureste-N

A

B

HM A

B

HM: Sistema de hidromassagem opcional. Banheiras Waikiki-N, Easy e Genova-N disponíveis em Branco.  
Restantes banheiras disponíveis em Branco e  Pergamon. Medidas em cm.



 

Banheiras de aço

114 BANHEIRAS

A 180 170
B 80 75

A 170 160 150 170
B 75 75 75 70 A 170 160 150 140 120 100

Swing Plus

A

B

Princess-N

A

B

Contesa

A

70

    3,5 mm de espessura. Banheiras disponíveis em Branco e Pergamon. Medidas em cm.



Painel de abrir

Painel de fole

Painéis  
para banheiras

Painel fixo

Entrada  
frontal/ 
3 paredes /  
portas  
de correr

Entrada  
frontal/ 
2 paredes /  
portas  
de correr

Divisórias  
para banheiras

115

A 100-140  A 80-140  A 60-100  

A 80-140

A 60-110

A 117-200 A 77-160

A 97-200A 97-200
A 97-200
B 20-100

A 97-200
B 20-100

Medidas em cm.

B1HF

Vela

150

A

Easy

150

A

Victoria

150

100

B1H

Easy

150

A

Victoria

150

85

B2H

Easy

150

BF

150

A

Victoria

150

80

Easy

BL4-E

Easy

150

A

BL3-E

Easy

150

A

Easy

150

A

BL2-E

150

A

Cosmo

BL2+LF

150 150

A A

Cosmo Easy

B B

A



116 ACESSÓRIOS

As formas quadradas e 
design contemporâneo  
dos copos, porta-
rolos, os toalheiros, 
doseadores e 
cabides Rubik foram 
desenvolvidos para os 
completar os espaços 
de banho mais atuais.

DESIGN E SOFISTICAÇÃO

117 / Acessórios

117 / Toalheiros

117 / Anilhas 

117 / Cabides

118 / Porta objetos

118 / Porta toalhas

118 / Pegas

118 / Prateleiras

118 / Bandeja

119 / Copos

119 / Saboneteiras  

119  / Doseadores 

120 / Porta rolos 

120/ Porta piaçaba 

121  / Caixote do lixo

122 / Segurança no  
  espaço de banho

122 / Pegas retas

122 / Pegas angulares

123 / Pegas rebatíveis 

123 / Apoio para braços

123 / Espelhos  
  basculantes

123 / Barras de duche

123 / Bancos e assentos  
  para duche 

123 / Sanitas  
  conforto

123 / Torneiras  
  eletrónicas

123 / Mobilidade  
  reduzida 

Os acessórios 
Ice oferecem um 
apontamento colorido 
ao seu espaço de 
banho. Os seus 
tons azuis, pretos 
ou brancos e o seu 
acabamento “Ice” 
renovam o ambiente. 
Ao serem produzidos 
em resina, apresentam 
uma elevada 
resistência ao tempo.

COR E FRESCURA

ACESSÓRIOS E SEGURANÇA NO ESPAÇO DE BANHO

Os acessórios Twin podem 
ser instalados na parede 
com tradicionais parafusos 
ou com adesivo de alta 
resistência que suporta 
uma carga estática até 
5kg, garantindo a máxima 
segurança. 

INSTALAÇÃO DUAL

Pág. 119

Pág. 119

Pág. 119
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Acessórios

Anilhas

Toalheiros

Cabides

Twin Rubik

A / T A / T 

Victoria

A / T 

A 75 60 45 30 A 95 65 55 A 60 40 30

A 75 60 45 30 A 60 40 A 60 40 A 80 60 40 A 62 42A 80 60 50 40 30

A 30 20

A 21 16

A

Select

4748A

Fashion

A

Nuova

Hotel’s 2.0

A

Twin

A

Rubik

A

Superinox

A

Onda Plus

A

Fashion

40

Hotel’s 2.0

40

Victoria

32

Superinox

40

2558

Fashion Hotel’s 2.0

ø 21

Twin

ø 20

Rubik

Victoria

ø 20

Onda Plus

ø 20

Select Fashion

Nuova

Victoria

A

A

Select Fashion

20

ø A

Superinox

Hotel’s 2.0

A / T A / T 

A / T 

A / T 

Fashion

Fashion

A / T : Possibilidade de instalação com parafusos ou com adesivo. Medidas em cm.

A / T A / T 

22,8



118 ACESSÓRIOS

Pegas de 
banho retas

Porta  
objetos

Porta  
toalhas

Superinox

30

Prateleiras Select

60

Nuova

60

Fashion

60

Hotel’s 2.0

60

A 26 21

A 40 30 A 40 30

A 30 20 A 20 15

A 80 60 40

Superinox Onda Plus

Nuova

30 25

Twin

30

Victoria

A 50

Fashion

63

Twin

60

Rubik

50

Victoria

A

Fashion

A
19

Hotel’s 2.0

A

A

50

SuperinoxVictoria

62

Hotel’s 2.0

A

Hotel’s 2.0

A / T 

A / T 

A / T 

A / T 

A / T 

A / T 

63

A / T : Possibilidade de instalação com parafusos ou com adesivo. Medidas em cm.

BandejaSuperinox

60
60

Twin Victoria 

55

Onda plus

55

Hotel’s 2.0

2512,5

A / T A / T 

A 30 20

VictoriaRubik

20

30

A / T A / T 

A 60 45 30

Victoria

A
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Saboneteiras 
de bancada

Saboneteiras 
de parede

Copos de 
bancada 

Copos  
de parede 

Doseadores  
de bancada

Fashion

Fashion Twin Victoria Onda Plus Select

Fashion Nuova Hotel’s 2.0

Fashion Nuova

Hotel’s 2.0 Twin Rubik Victoria Superinox

SelectIce

Fashion Hotel’s 2.0Nuova Twin Rubik

Victoria

A / T A / T A / T 

A / T : Possibilidade de instalação com parafusos ou com adesivo. Medidas em cm.

Twin Victoria Superinox

Onda Plus

A / T A / T 

Nuova Hotel’s 2.0 Victoria VictoriaTwin Rubik



120 ACESSÓRIOS

Porta  
rolos  
com tampa

Porta  
rolos  
sem tampa

Doseadores 
de parede

Porta 
piaçaba 

Fashion Nuova Hotel’s 2.0 Twin Victoria

Onda Plus

Rubik

Select FashionSuperinox

A / T A / T A / T 

Select

Twin

A / T 

Victoria

A / T 

Rubik

Ice Nuova Hotel’s 2.0

SuperinoxVictoria

A / T 

Fashion

A / T : Possibilidade de instalação com parafusos ou com adesivo. Medidas em cm.

Nuova

Ice

Hotel’s 2.0 Twin Rubik

Onda Plus

Fashion Hotel’s 2.0 Rubik Victoria

Superinox

A / T A / T 

Victoria

A / T 

Fashion
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Caixote 
do lixo

Porta
piaçaba  
de parede

Hotel’s 2.0

26

ø 21 6L

A / T : Possibilidade de instalação com parafusos ou com adesivo. Medidas em cm.

Select Nuova

Superinox Onda Plus

Hotel’s 2.0 Twin

A / T 

Rubik

A / T 

Fashion

Victoria

A / T A / T 

Victoria



122 SEGURANÇA NO ESPAÇO DE BANHO

N N

N N

Pegas  
retas

Pegas  
angulares

Segurança no 
espaço de banho

Pegas 
rebatíveis

Pegas 
rebatíveis  
com pé

N

N

N N

N
Barra  
de duche

Apoio  
para braços

N

Pegas 
rebatíveis  
com porta  
rolo

A 90 70 60 40 30A 90 70 60 40 30 A 90 70 60 40 30 A 80 60 40

A

Access Comfort

A

Access Pro

135º

A

Access Pro

90º 90º

Access Comfort

135º 135º 90º 90º

8080

Access Comfort

60

Victoria

75 75

Hotel’s 2.0

72

90º135º

Hotel’s 2.0

90º
135º

Victoria

A

Hotel’s 2.0 Superinox

30

Access Comfort

Dimensões em cm.

80

Access Pro

Access Pro

90
60

40

Access Pro

Access Comfort / Pro

NN

Espelhos
basculantes

Access Comfort

6060

Access Comfort

Access Pro
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N

Mobilidade 
reduzida

Torneiras 
eletrónicas

Sanita  
conforto

N
Bancos  
para duche  
e assentos

N N

Dimensões em cm.

5042

37

39

37

39

Access Comfort

40

42

Access Pro

33

38

7,4

15,2

13,9

M2-E

10,2

15,1

12,8

L20-EL90-E

11,4

15,3

16,5

8,4

13,8

13,7

M3-E

Access

64

55

56

65

Meridian

70

57

Access

43

3667

48

3667

38

3670

Victoria Pro

11

5

21

21,5 21,5

23,8

Loft-E

15,2

18,8

33,8

25,1

18,8

95

20,3

83

3761

Meridian The Gap

83

36,565

4444

Meridian

47

3775

Access

4,5/3 L

4,5/3 L 6/3 L 6/3 L

4,5/3 L



124   COLEÇÃO DE REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS

A elegante série de 
revestimento Hotel integra 
um estilo industrial com 
um toque de sofisticação. 
Monocromática, com uma 
gama de cores neutras 
que não necessitam de 
combinações, é a solução 
decorativa perfeita para 
espaços arquitetónicos, 
sofisticados e de design.

Chelsea é uma opção de 
pavimento em cimento 
oferecidas para revestir 
cozinhas e espaços de banho 
com personalidade.

Com uma extensa  
gama cromática a 
coleção Colette é 
um revestimento 
que oferece um 
toque vintage ao 
seu espaço graças 
aos acabamentos 
irregulares.

125 / Norfolk

126 / Derby

127 / Pure 

128 / Memory

129 / Hotel

130 / Chelsea

131  / Colette

131  / Arlette

Pág. 129

PERSONALIDADE

VINTAGE

SOFISTICAÇÃO

COLEÇÃO DE REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS

Pág. 130

Pág. 131
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Norfolk NoveltyNovidade

Dimensões em cm.

Blanco Beige Gris Negro

120

120

60

Porcelanato colorido em massa

26,5

21,5

Malha hexagonal

30

30

Malha

60

60

19,5

60 60 ABS 



126   COLEÇÃO DE REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS

 

Derby Novidade

Dimensões em cm.

Beige Vison Gris Negro

101

A

A100

50

30

30

Malha hexagonal

30

30

Malha

24,6

Porcelanato colorido em massa

A 80 61,5 61,5 ABS 



127

 

Pure Novidade

Fresh White Grey Graphit BoneBlack Taupe

60

60

30

60

Dimensões em cm.

Porcelanato colorido em massa

100

50

30

30

Malha



128   COLEÇÃO DE REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS

 

Memory

101

Novidade

Blanco Cotto Vison Multicolor*

* Combinação aleatória de cores por caixa. Dimensões em cm.

Porcelanato

35

30

Malha mureto

30

30

Malha

61,5

61,5

61

31

44,5

44,5

44,5 44,5 ABS  
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Hotel Novidade

Dimensões em cm.

Pasta branca

Blanco Beige Vison

Malha multicolor

31,6

31,6

Suite Sublime

90,2

Perfil de canto

90,2

1,5

Suite

90,2

30

90,2

30 30



130   COLEÇÃO DE REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS

 

Chelsea Novidade

Dimensões em cm.

Pasta branca

Blanco Arena Gris

90,2

30

Corner profile

90,2

1,5

Suite Excellence

90,2

30

Suite Sublime

90,2

30
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Colette ArletteNovidade Novidade

Dimensões em cm.

Mosaico Blanco

Blanco

Mosaico Gris

Gris

Premier Gris

Azul

Mosaico Azul

Beige

Mosaico Vison

Vison

Premier Vison

Navy

Premier Navy

61

21,4

Pasta branca

Blanco

Mosaico Gris

Gris

Mosaico Aqua

Aqua

Beige

Mosaico Vison

Vison

Dimensões em cm.

61

21,4

Pasta branca
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INSPIRA
COLEÇÃO DE BANHO
Combine um lavatório de paredes finas e definidas com 
um móvel com grande capacidade de arrumação.  
Incorpora gavetas sem recorte para sifão que se extraem  
completamente, com compartimentos interiores e caixas  
organizadoras, com acabamento em madeira escura  
agradável ao toque e sistema de queda amortecida. 
Agora imagine todas as possibilidades.

Inspira. O seu estilo, o seu espaço de banho.
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Roca, S.A. 

Apartado 575
Ponte da Madalena
2416-905 Leiria 
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
www.roca.pt

244
720
020

Serviço 
Técnico 213

404
260

Linha 
Serviço
ao Cliente

Encontre todos os produtos, 
imagens, videos, ideias,  
manuais, pontos de venda...
em www.roca.pt


