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Soluções de banho  

 
 
 

 In-Tank Meridian – O sistema In-Tank que, pela primeira vez, integra o 
tanque na própria sanita. Simplicidade, elegância e facilidade de 
instalação juntos numa só peça, a In-Tank marca o começo de uma nova 
era no mundo dos espaços de banho. As sanitas da nova geração In-
Tank, não necessitam de instalação de um tanque nem de uma placa de 
acionamento para o seu funcionamento. A sanita incorpora o tanque e o 
sistema de descarga. A nova estética, marca as novas tendências no 
conceito clássico da sanita, avançando mais um passo em direção ao 
futuro. 

 
 
 Dama – A coleção Dama é composta por 5 medidas de móveis base, 2 

módulos coluna e 5 espelhos. Esta é a primeira coleção da Roca que 
inclui duas versões de tanque: normal com tampa ou uma única peça. 
Este último confere um design limpo e puro ao espaço de banho. 

 
 Debba – Coleção com elegantes acabamentos texturizados, inclui um 

sifão “poupa-espaço” para que a primeira gaveta disponha de mais 
espaço. Design suave e orgânico, com preço acessível. 

 
 Amberes - Solução inovadora que oferece a possibilidade de utilização 

em qualquer lugar do espaço de banho: uma autêntica revolução na 
distribuição do espaço. 

 
 Luna – Coleção de armário espelho de design minimalista com 

acabamentos texturizados que combinam entre si, para criar diferentes 
dimensões e oferecer soluções às diversas necessidades do espaço de 
banho. 

 
 Acessórios Nuova - A coleção de acessórios nuova proporciona um 

toque fresco com as suas formas quadradas e ângulos retos, sem 
esquecer a mistura íntima e criativa entre o metal e o vidro que 
proporciona força, beleza e funcionalidade. Uma coleção de produtos de 
tendência para acrescentar o toque final ao espaço de banho. 

 
 Acessórios Twin - Coleção de acessórios pensada para realçar o 

espaço de banho. Twin é a primeira coleção de acessórios Roca 
equipada com um sistema de fixação dual: pode ser instalada da forma 
habitual, usando parafusos, ou com fita adesiva, evitando assim o uso de 
brocas e os orifícios inestéticos na parede. Dois sistemas de instalação 
rápidos e eficazes. O adesivo 3M, usado em toda a coleção, garante uma 
funcionalidade, durabilidade e resistência a pesos até cinco quilos. Uma 
coleção prática e funcional. 



 
 Acessórios Victoria - Victoria é uma extensa coleção de acessórios: 

graças ao seu design funcional, intemporal e profundo da gama, as 
peças desta coleção adaptam-se facilmente a todos os estilos e 
exigências dos espaços de banho. Dotados de um sistema de fixação 
dual, os acessórios Victoria podem instalar-se por meio de parafusos ou 
fita adesiva, evitando o uso de brocas e buracos na parede do espaço de 
banho: dois sistemas de instalação que permitem poupar esforço e 
tempo. 

 
Soluções em torneiras 
 
 L20 – Com um design simples e contemporâneo, esta coleção 

caracteriza-se por contribuir para a poupança de água e energia, graças 
ao sistema Cold Start.  

 
 L90 – Coleção caracterizada pelas suas linhas puras em forma de L, que 

potenciam elegância ao seu carácter arquitetónico. Dispõe de peças com 
variações na localização do manípulo para dar uma resposta mais ampla 
na personalização do espaço de banho.  

 
 Colunas de duche Vitoria – As colunas de duche e misturadoras 

termostáticas da gama Victoria dispõem de tecnologia avançada para 
garantir o conforto e as prestações de utilização com os benefícios 
desejados.  

 
 Natura – Novo chuveiro que completa a gama de chuveiros Roca, cuja 

estética, baseada num design simples e contemporâneo, bem como a 
sua funcionalidade, se inspiram nos elementos básicos da natureza.  

 
 Stella – Coleção de chuveiros, inspirada nos elementos básicos da 

natureza, que proporciona uma estética de linhas simples, puras e 
contemporâneas. Contém uma função ECO para poupança de água e 
apresenta uma variada gama de soluções.  

 
Soluções para banho e duche 
 
 In-Flow – Banheira ergonómica que oferece momentos de relaxamento 

através do novo sistema de hidromassagem Roca e da opção 
cromoterapia. A pensar na poupança, In-Flow utiliza menos água que o 
habitual para desfrutar do seu momento de bem-estar.  
 

 Newcast - Os novos acabamentos da banheira Newcast com ferro 
fundido conferem uma maior elegância ao atual modelo dando-lhe um 
estilo ainda mais retro. 

 
 Terran- As novas bases de duche Terran fabricadas com Stonex®, um 

material resistente e de elevada durabilidade. As bases Terran 
apresentam uma vasta gama de tamanhos com a possibilidade de corte 



por medida. O acabamento texturado confere à base uma acentuada 
propriedade anti- derrapante. 

 
 Glace - A nova base Glace apresenta características imbatíveis tanto ao 

nível do design como do conforto, graças às propriedades anti-
derrapantes do material e às 2 opções de cobertura para a saída de água. 

 
 Neo-Daiquiri - A nova coleção de bases Neo-Daiquiri oferece uma maior 

variedade de dimensões que abarcam todas as opções possíveis. Além 
da vasta gama, o design redefine-se para se adaptar às tendências atuais 
do mercado com uma menor altura e maiores dimensões. 

 
 In-Floor - Bases de duche em aço vitrificado de 3,5mm de espessura, 

extra-plana (25mm) com escoamento central e fundo anti-derrapante, 
assegura uma perfeita integração no espaço de duche. 

 
 In-Drain X3 - In-drain X3 permite ocultar a saída de água, já que ao ser 

instalado fica oculto pela cerâmica. O resultado é uma base para chuveiro 
perfeitamente integrada no espaço de banho. 

 
 Hide & Seat – Espaço de duche inovador e multifuncional, que integra um 

assento com espaço para arrumação. Desenhado para reorganizar o 
espaço de forma prática, inteligente e minimalista. 

 
Soluções para espaços públicos 
 
 Linha de torneiras Instant - Nova linha de torneiras temporizadas com 

um design simples e muito atual. Instant representa uma ótima solução 
para espaços públicos, indicada para todos os tipos de lavatórios. Dispõe 
de uma gama muito abrangente que cobre as necessidades das 3 zonas: 
lavatório, sanita e duche. 
 

 Linha de torneiras Avant - Nova linha de torneiras temporizadas com um 
design moderno, indicada para espaços públicos ou semi-públicos que 
queiram diferenciar-se: hotel, zonas VIP, etc. O seu formato ergonómico 
evita salpicos de água e representa num todo um design integrado e 
muito elegante. Devido ao botão SOFT, Avant é uma solução de fácil 
utilização, adequada para idosos e crianças. Dispõe de uma gama 
completa para as 3 zonas: lavatório, sanita e duche. 

 
 

Sistemas de instalação Roca 
 
 Duplo - Nova linha de estruturas de suporte à parede para produtos 

suspensos: três versões compactas de suporte com tanque incluído e 
tanques de encastrar com descarga de 4,5/3L ajustável. Dispõe também 
de um suporte robusto e resistente, pensado especialmente para dar 
resposta às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida. Para 
completar as versões compactas de 80mm, apresenta-se uma versão 
ideal para fixar diretamente ao chão. A fim de aumentar o conforto do lar, 



a Roca desenvolveu o modelo Silent In Wall, uma placa que amortece o 
som gerado no momento de fazer a descarga e o Pro WC Fluxor com 
válvulas de descarga adaptáveis que maximizam a versatilidade dos 
sistemas de instalação duplo. Todas as novidades duplo são compatíveis 
com as placas de acionamento da gama Roca. Por último, o sistema 
Basic Bidet Sytem pensado para aumentar o conforto e a versatilidade 
das versões suspensas dos bidés Roca. 
 

 Placas de acionamento - Placas de acionamento Dual. Dois novos 
modelos, Pl4 e Pl6, de linhas atuais, pensadas para as necessidades dos 
espaços de  anho mais modernos. ·Quatro acabamentos diferentes que 
se adaptam com facilidade a qualquer ambiente: Combi, Branco, 
Cromado e Lacado Cinza. Possui dois modelos para espaços p   i os em 
aço ino .  ma so ução inovadora   om des arga e etr ni a a ion ve  
atrav s de infraverme hos ou manua   pensada para assegurar a 
poupança de  gua. 

 
 
Cerâmica. Pavimentos e Revestimentos 
 
 
 Pavimentos habitat - A expressão máxima da madeira no pavimento 

ecológico do futuro. Com acabamento natural e de elevada prestação 
técnica, Habitat é uma linha elegante e quente que se enquadra em 
qualquer espaço, público ou privado. Disponível em 2 formatos, um dos 
quais também em acabamento ABS, com 5 cores, motivos e peças 
complementares.  
 

 Pavimentos Bergen - Madeira porcelânica muito resistente. Disponível 
em 7 tipos de madeira e em 2 acabamentos: Natural e Antideslizante 
(ABS). Devido às suas qualidades técnicas, Bergen é ideal para 
ambientes onde habitualmente não se usa madeira natural, como espaços 
de banho e cozinhas. 

 
 Pavimentos Magnum - Pedra de cimento de grandes dimensões, 80 x 80 

e 40 x 80, Magnum oferece uma gama de cores muito variada: Vison, 
Greige, Marengo e Graphit. Ideal para ambientes que procuram explorar 
os limites do design e do espaço: uma linha que marca tendências. 

 
 Pavimentos Downtown - Downtown é um porcelânico de design de 

última geração com desempenho técnico muito elevado. Disponível em 3 
formatos e acabamentos: Natural, Lapato e Estruturado. Graças às suas 
qualidades anti-derrapante, downtown é ideal para exteriores. As Mallas 
downtown aumentam as possibilidades decorativas da série. 

 
 Pavimentos Mons - Inspirada na elegante e sofisticada pedra natural 

belga Pierre Bleue, muito apreciada em projetos arquitetónicos, Mons é o 
resultado da combinação das altas qualidades técnicas de um porcelânico 
de última geração e das formas da natureza: uma linha original para um 
ambiente único. 



 
 Pavimentos Provence- Porcelânico rústico com estilo próprio, Provence 

está disponível em 3 formatos e 4 cores inspiradas na terra. Os insertos 
Provence, cada qual com o seu design próprio, permitem criar espaços 
muito personalizados. 

 
 Revestimentos Life - Nova coleção de revestimento com uma superfície 

suavemente ondulada em formato panorâmico 25 x 70 com acabamento 
brilhante, o seu espírito criativo ganha forma em 2 gamas de cores – frias 
e quentes – e numa grande variedade de soluções decorativas, incluindo 
belos mosaicos e insertos de grande personalidade, que fazem de life 
uma coleção ótima para espaços de banho e cozinhas. A série de 
madeira Habitat, da coleção Top Green, é especialmente recomendada 
como pavimento coordenado. 


