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Uma linguagem de design  
intemporal para a sua casa  
de banho.

Existem algumas maneiras de dar 
corpo às suas ideias para cons-
truir uma nova casa de banho. O 
módulo sanitário Geberit Mono-
lith para lavatório e sanita permite 
criar uma casa de banho com 
elevado sentido estético. Embora 
à primeira vista, possam parecer 
simples, estes módulos sanitários 
oferecem um ambiente verda-
deiramente sofisticado, graças 
à combinação perfeita das suas 
funcionalidades com o exaltante 
design. Os módulos são com-
patíveis com a maior parte dos 
aparelhos cerâmicos sanitários e 
torneiras existentes no mercado. 
Para além do mais, na maioria dos 
casos podem ser instalados com 
aproveitamento das canalizações 
já existentes, não requerendo, 
por isso, trabalhos estruturais 
– constituindo asim uma vísivel 
vantagem em grandes renova-
ções. Os módulos sanitários 
Geberit Monolith dão azo à maior 
liberdade para concretizar o seu 
próprio projeto de uma nova casa 
de banho.
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Geberit Monolith para torneiras.
Design funcional com estilo.

1  Prateleira
Pode optar por integrar o módulo de 
prateleiras no módulo sanitário Geberit 
Monolith para lavatórios – criando mais 
espaço extra para produtos de higiene, 
onde realmente necessita deles, um 
modulo atraente que se encaixa perfeita-
mente na decoração.

Para obter mais ideias e inspiração sobre 
o Geberit Monolith, consulte-nos em

→  www.geberit.pt

O módulo sanitário Geberit Monolith para 
lavatório associa o mais elevado grau  
de funcionalidade com uma distinta e forte 
expressão de design. O módulo integra 
materiais de elevada qualidade, tais como 
vidro temperado e alumínio, requerendo 
uma manutenção baixa e incorpora a  
comprovada tecnologia sanitária Geberit. 
 Tem também acessórios que permitem 
uma instalação rápida e segura às ligações 
existentes, caso se trate de uma renova-
ção. E, pode, ainda ser aplicado com uma 
extensa variedade de torneiras e lavatórios 
de diferentes marcas e fabricantes.

2  Toalheiro duplo
O módulo sanitário Geberit Monolith para 
lavatórios é fornecido com uma faixa de 
suporte para colocação do toalheiro. O 
toalheiro duplo está disponível em dois 
comprimentos diferentes – apenas um 
exemplo de um bom design, combinado 
com elevada funcionalidade.
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Menos trabalho.
Casa de banho mais elegante.

Casa de banho antes

Os módulos sanitários Geberit Monolith 
podem também dar-lhe maior liberdade 
de escolha, quando remodelar uma casa 
de banho. A instalação de um módulo sa-
nitário Geberit Monolith praticamente não 
causa incómodos, porque não necessita 
de mexer nas paredes e podem ser usadas 
as ligações de água e de drenagem já exis-
tentes. O trabalho é reduzido ao mínimo. 
Renove a sua casa de banho com uma nova 
decoração e com um design intemporal e 
elegante.

Casa de banho  
remodelada
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O módulo sanitário Geberit Mo-
nolith pode ser aplicado com apa-
relhos de cerâmica e torneiras 
de muitos fabricantes. Poderá 
instalar apenas um ou vários 
módulos sanitários Geberit Mo-
nolith. Poderá optar ainda por 
uma das três cores diferentes do 
revestimento frontal, em vidro 
temperado – uma outra forma de 
personalizar a decoração da sua 
casa de banho.

Mais espaço.
Muitas opções.
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O módulo sanitário Geberit Mono-
lith para bidés completa a gama 
da série. A instalação é tão fácil 
como com o módulo sanitário 
Geberit Monolith para sanitas. 
Este módulo, que inclui toalheiro, 
pode também ser aplicado com 
uma grande variedade de bidés 
cerâmicos.

Geberit Monolith para bidés. 
Design intransigente.
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Nova dimensão.
Correspondência entre módulos  
sanitários Geberit Monolith.

O módulo sanitário Geberit Mo-
nolith para sanitas está agora 
também disponível com uma 
altura 114 cm, tendo a mesma 
altura e dimensão adequada que 
o módulo sanitário Geberit Mono-
lith para lavatórios. Estas novas 
dimensões do módulo sanitário 
 Geberit Monolith para sanitas 
permite também uma combina-
ção perfeita para o Geberit Aqua-
clean 8000, uma sanita com um 
sistema integrado de lavagem 
que limpa com água.
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O módulo sanitário Geberit Monolith para 
bidés pode ser aplicado com qualquer 
aparelho de cerâmica suspenso ou ao 
chão. O revestimento frontal, em vidro 
temperado, está disponível em três cores.

Geberit Monolith para bidés

O módulo sanitário Geberit Monolith para 
lavatórios combina a mais moderna tec-
nologia sanitário, com uma peça de mobi-
liário extremamente funcional – tudo com 
um design elegante e intemporal. Inclui 
modelos com gavetas e um toalheiro. Os 
módulos sanitários Geberit Monolith para 
lavatórios podem ser aplicados com uma 
variedade de lavatórios cerâmicos, bem 
como torneiras de parede ou de lavatório.

Geberit Monolith para lavatórios

Torneira à parede,  
gaveta à direita.  

Para torneiras com  
distância entre si de 10 cm 

Torneira à parede,  
gaveta à esquerda. Para 

torneiras com  
distância entre si de 8 cm 

Torneira de lavatório

Sem  
gavetas

branco 131.043.SI.1
preto 131.043.SJ.1
umbra 131.043.SQ.1

branco 131.047.SI.1
preto 131.047.SJ.1
umbra 131.047.SQ.1

branco 131.051.SI.1
preto 131.051.SJ.1
umbra 131.051.SQ.1

Gaveta  
à esquerda

branco 131.040.SI.1
preto 131.040.SJ.1
umbra 131.040.SQ.1

branco 131.044.SI.1
preto 131.044.SJ.1
umbra 131.044.SQ.1

branco 131.048.SI.1
preto 131.048.SJ.1
umbra 131.048.SQ.1

Gaveta  
à direita

branco 131.041.SI.1
preto 131.041.SJ.1
umbra 131.041.SQ.1

branco 131.045.SI.1
preto 131.045.SJ.1
umber 131.045.SQ.1

branco 131.049.SI.1
preto 131.049.SJ.1
umbra 131.049.SQ.1

Gavetas  
laterais

branco 131.042.SI.1
preto 131.042.SJ.1
umbra 131.042.SQ.1

branco 131.046.SI.1
preto 131.046.SJ.1
umbra 131.046.SQ.1

branco 131.050.SI.1
preto 131.050.SJ.1
umbra 131.050.SQ.1

Módulo sanitário Geberit Monolith para lavatórios, com toalheiro 
duplo, fabricado pela EMCO, série “Loft” 

Comprimento 31 cm 
131.109.21.1 

Comprimento 41 cm  
131.110.21.1 

Modelos para lavatórios

Paleta de cores

umbra (SQ)

Fácil de instalar.
Detalhes sobre o módulo sanitário  
Geberit Monolith.
Não deixe nada ao acaso, quando se trata da con-
cepção da sua casa de banho dos seus sonhos.  Esta 
informação completa da paleta de cores, modelos 
de design e dimensões de cada módulo sanitário 
Geberit Monolith irá ajudar no seu planeamento 
correto.

Para bidés suspensos e ao chão
branco 131.030.SI.1
preto 131.030.SJ.1
umbra 131.030.SQ.1

Modelos para bidés

Altura 101 cm Altura 114 cm

Para sanitas  
suspensas

menta 131.022.SL.1
branco 131.022.SI.1
preto 131.022.SJ.1
umbra 131.022.SQ.1

branco 131.031.SI.1
preto 131.031.SJ.1
umbra 131.031.SQ.1

Para sanitas  
ao chão (BTW)

menta 131.003.SL.1
branco 131.003.SI.1
preto 131.003.SJ.1
umbra 131.003.SQ.1

branco 131.033.SI.1
preto 131.033.SJ.1
umbra 131.033.SQ.1

Para Geberit  
AquaClean  
8000/8000plus

branco 131.023.SI.1
preto 131.023.SJ.1
umbra 131.023.SQ.1

branco 131.032.SI.1
preto 131.032.SJ.1
umbra 131.032.SQ.1

Modelos para sanitas

O módulo sanitário Geberit Monolith para 
sanitas possui a tecnologia  de dois vo-
lumes de descarga, amiga do ambiente, 
podendo ser aplicado com uma variedade 
sanitas suspensas ou ao chão (BTW). O 
Geberit Aquaclean 8000 ou 8000plus 
pode também ser facilmente instalado no 
Geberit Monolith, cujo design foi multi-
premiado.

Geberit Monolith para sanitas
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