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NOVIDADES 2023

A nossa ambição: inovação, desempenho, design

Soluções únicas, novas tecnologias, registo de patentes, respeito pelas normas 
internacionais: na DELABIE, a Pesquisa & Desenvolvimento (R&D) é o que nos 
faz mover.

A higiene do utilizador (abertura sem contacto manual), bem como as redes 
de água (limpeza periódica antibacteriana das canalizações), estão no centro 
das nossas soluções. Os nossos produtos são pensados e desenvolvidos para 
garantir uma higiene total nos locais públicos.

Na DELABIE, a conceção de produtos eco-responsáveis e com design,  
a economia de água e de energia, a facilidade de instalação e de manutenção são 
a verdadeira cultura da empresa. Isto permite-nos acompanhar as coletividades, 
os estabelecimentos de cuidados de saúde, assim como todos os ERP nos 
seus novos desafios.

Preocupados por estar à altura das suas exigências, em 2023 como em 2022, 
idealizámos novos produtos que respeitam a qualidade que faz a nossa assinatura 
em França e pelo mundo: um design notável e fabrico irrepreensível. Em cada 
projeto, para cada problema, há uma solução DELABIE feita à sua medida.

Excelente descoberta.

Gostaria de saber mais sobre a DELABIE? Visite o nosso site delabie.pt,  
e encontrará facilmente todos os nossos produtos e poderá também efetuar  
o download de forma livre, de muitos ficheiros e objetos BIM.

Terá também acesso aos nossos catálogos, disponíveis através de um simples 
pedido ou no nosso site.

DELABIE, a experiência de um fabricante

DELABIE, empresa francesa 100% familiar, fundada em 1928, é líder europeia em 
torneiras e equipamentos sanitários para os estabelecimentos que recebem público. 

Propõe uma oferta específica neste mercado com cinco gamas: 
Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares  

e de cuidados de saúde, Acessibilidade e Acessórios de higiene,  
Sanitários em Aço Inoxidável e outras Torneiras específicas.

Mais de 2000 produtos DELABIE, uma referência internacional, que exporta a partir 
da sua fábrica em França para mais de 90 países. A empresa tem 9 filiais pelo mundo: 
Alemanha, Áustria, Benelux, Reino Unido, Portugal, Espanha, Polónia, Emirados Árabes 

Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong).
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ACESSIBILIDADE / ACESSÓRIOS / P. 22 À 29

Gama Be-Line® 

preto
Doseador 
de sabão  
especial duche

Armário espelho 
com secador  
de mãos

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS / P. 30 À 35 

Torneiras 
de lavatório 
eletrónicas  
sobre bancada 
BINOPTIC 2

Torneiras 
de lavatório 
eletrónicas 
de parede
BINOPTIC 2

LOCAIS PÚBLICOS / P. 06 À 17

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE / P. 18 À 21

Misturadora 
de lavatório 
mecânica 
com equilíbrio 
de pressão

Misturadoras  
de lavatório 
temporizada 
sobre bancada 
TEMPOMIX 3

Torneiras 
de lavatório 
eletrónicas 
de parede 
TEMPOMATIC 5

Descarga 
bicomando 
eletrónica 
encastrada com 
comando remoto 
TEMPOMATIC 

Duche 
eletrónico 
encastrado 
TEMPOMATIC 4

Misturadora 
de lavatório 
mecânica 
encastrada 
com equilíbrio 
de pressão

Doseador  
de sabão  
eletrónico 
TEMPOMATIC 4

Lavatório 
MINI BAILA 
preto mate 

Sanita suspensa 
S21 S 
preto mate 

Urinol 
FINO 
preto mate 
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BINOPTIC 2 
TORNEIRAS DE LAVATÓRIO ELETRÓNICAS 
SOBRE BANCADA COM 3 ACABAMENTOS

Higiene total
Sem contacto manual, eletroválvula 
antiestagnação integrada, bica  
com interior liso e limpeza periódica 
antiproliferação bacteriana.

90% de economia de água
Abertura e fecho automáticos, 
débito pré-regulado a 3 litros  
por minuto.

Design 
3 acabamentos disponíveis: 
satinado, cromado, cromado 
preto mate. 
Uma passerelle entre design, 
arquitetura e funcionalidade.

Regulações simplificadas
Por pressão no botão  
e indicação luminosa.  
Em breve disponível na versão 
Bluetooth®.

Disponível em 3 alturas 
para instalação sobre bancada,  
versão de parede e também 
misturadora. A pilhas  
ou por corrente.

Produtos apresentados: Refs. 373006 - 374016 - 375036

Economia  
de água

NOVIDADE 
ESCOLHA  

O SEU LAVATÓRIO

DesignSem 
contacto 
manual

Torneira de lavatório eletrónica preto mate BLACK BINOPTIC 2 375036 - Lavatório de pousar ALGUI 120110BK 
Secador de mãos de ar comprimido SPEEDJET 2 510624B

Inovação 
DELABIE
A BINOPTIC 2 está equipada 

com uma eletroválvula 

ultracompacta, integrada no 

corpo da torneira. 

Resultado: um concentrado 

tecnológico com toda a elegância! 
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BINOPTIC 2 
TORNEIRAS DE LAVATÓRIO ELETRÓNICAS 
DE PAREDE COM 3 ACABAMENTOS

NOVIDADE
A ELEGÂNCIA 
NA PAREDE!

    Produtos apresentados: Refs. 384100 - 384110 - 384130 

Higiene total
Sem contacto manual,  
eletroválvula antiestagnação 
integrada, bica com interior liso  
e limpeza periódica antiproliferação 
bacteriana.

90% de economia de água
Abertura e fecho automáticos, 
débito pré-regulado a 3 litros  
por minuto.

Design
3 acabamentos disponíveis: 
satinado, cromado, cromado  
preto mate. 
Uma passerelle entre design, 
arquitetura e funcionalidade.

Conceção específica  
para locais públicos
Corpo em Inox, formas esguias, 
ajuda à manutenção por LED. 
Brevemente disponível na versão 
Bluetooth®.

Disponível com 3 comprimentos  
de bica para instalação encastrada,  
para painel fino ou para atravessar 
a parede, na versão sobre bancada 
e também misturadora. 

Misturadora de lavatório eletrónica cromada BINOPTIC MIX 2 484010 - Doseador de sabão eletrónico cromado BINOPTIC 512051P

Dentro da gama 
BINOPTIC  

Doseador de sabão  
eletrónico

Ref. 512051P
Economia  
de água

DesignSem 
contacto 
manual
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TEMPOMATIC 5 
TORNEIRAS DE LAVATÓRIO ELETRÓNICAS  
DE PAREDE

Torneira TEMPOMATIC 5 parede 449406 - Doseador de sabão eletrónico e bandeja de gotejamento 512066S + 512067S 
Lavatório coletivo mural CANAL 120250

Higiene total
Sem contacto manual, eletroválvula 
antiestagnação, limpeza periódica 
antiproliferação bacteriana.

90% de economia de água 
Abertura e fecho automáticos, 
débito pré-regulado a 3 litros  
por minuto.

Instalação 
e manutenção facilitadas  
Instalação simples adaptada  
a novos projetos ou à renovação,  
as versões a pilhas funcionam  
com autonomia durante 3 a 6 anos, 
sem necessidade de regulação.

Disponível na versão sobre 
bancada, por corrente ou a pilhas 
e também misturadora. 

NOVIDADE 
HIGIÉNICA, 

ELETRÓNICA 
TEMPOMATIC

DENTRO DA GAMA 
TEMPOMATIC 5  

Versão misturadora, 
sobre bancada

Ref. 499106

    Produto apresentado: Ref. 449406

Economia  
de água

DesignSem 
contacto 
manual
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Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX 3 794120 - Lavatório de pousar ALGUI duplo acabamento 120112 - Doseador de sabão 510580 

NOVIDADE
MIX & SOFT:  

O CONFORTO  
NUM SIMPLES GESTO! 

TEMPOMIX 3 
MISTURADORA DE LAVATÓRIO TEMPORIZADA  
COM ABERTURA SUAVE SOBRE BANCADA

Conforto
Escolha da temperatura na 
misturadora monocomando, 
abertura suave adaptada  
para todos os utilizadores.

85% de economia de água
Temporização ~7 segundos,  
débito pré-regulado a 3 litros  
por minuto.

Conceção específica  
para locais públicos
Corpo de metal cromado, formas 
fluidas, fecho automático.

Design
Disponível com corpo alto  
para se adaptar aos lavatórios  
de pousar.

Disponível na versão de parede,  
com sistema antibloqueio AB.

Abertura 
suave

Economia  
de água

Produtos apresentados: Refs. 794000 - 794110 - 794120

Dentro da gama 
TEMPOMIX 3

Versão de parede

Ref. 794050
Design
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TEMPOMATIC 4 
CONJUNTO DE DUCHE 
ELETRÓNICO ENCASTRADO

Higiene total
Sem contacto manual, eletroválvula 
antiestagnação e limpeza periódica 
antiproliferação bacteriana.

80% de economia de água
Abertura e fecho automáticos, 
débito pré-regulado a 6 litros 
por minuto.

Design
Produto encastrado com um design  
elegante e intemporal.

Instalação  
e manutenção facilitadas
Caixa estanque ajustável  
e modulável durante a instalação  
e acesso pela frente sem 
desmontar a torneira.

Disponível também  
com alimentação por corrente,  
com ou sem chuveiro.

NOVIDADE
DUCHE ELETRÓNICO: 

O SEGREDO ESTÁ 
NA CAIXA!

Conjunto de duche eletrónico TEMPOMATIC 4 443PBOX + 443219 - Sifão de pavimento 683001

    Produto apresentado: Refs. 443PBOX + 443218

Dentro da gama 
duche  
encastrar  

Versão temporizada 
TEMPOSOFT 2

Refs. 748BOX + 748218
Economia  
de água

DesignSem 
contacto 
manual
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NOVIDADE
A DESCARGA  

A TODOS OS NÍVEIS 

    Produto apresentado: Ref. 464300

TEMPOMATIC BICOMANDO REMOTA 
SISTEMA DE DESCARGA ELETRÓNICA 
ENCASTRADO

Higiene
Descarga automática, sem 
reservatório, sem estagnação  
de água.

Conforto
Adaptado para sanitas PMR, 
abertura automática sem contacto 
ou por pressão sobre a placa 
de comando lateral, descarga 
disponível a qualquer instante.

Economia de água
A descarga direta reduz o risco  
de fugas, descarga potente  
que não necessita de ser acionada 
várias vezes. 

Design
Placa de comando eletrónica  
em Inox satinado.  
Placa de comando temporizada  
em Inox satinado e botão cromado.

Disponível na versão a pilhas.

Economia  
de água

Dentro da gama 
de descarga  
remota  

Versão temporizada 
TEMPOFLUX 3

Ref. 763300

Conforto 
e acessibilidade

Descarga sem  
reservatório: 
pouca água 
estagnada

TEMPOMATIC bicomando remota 464300 - Barra de apoio curva a 135° 511982W - Barra de apoio rebatível 511964W - Porta rolo WC branco 511965W
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NOVIDADE
2721TEP:

A PRESSÃO IDEAL

Produto apresentado: Ref. 2721TEP

MISTURADORA DE LAVATÓRIO MECÂNICA 
COM EQUILÍBRIO DE PRESSÃO

Controlo da proliferação 
bacteriana
Corpo e bica com interior liso,  
baixa capacidade de água em 
estagnação no corpo.

Segurança 
anti-queimaduras
Tecnologia de equilíbrio de pressão  
(EP): débito de água quente restrito 
no caso de corte de água fria. 
Função choque térmico 
sem desmontar o manípulo.  
Limitação de temperatura máxima 
pré-regulada.

Conforto 
Temperatura constante qualquer 
que seja a variação de pressão  
e de débito na rede. 
Comando ergonómico  
para uma fácil preensão.

Também disponível na versão  
com cartucho cerâmico clássico. 

Comando 
ergonómico

Controlo  
da proliferação  

bacteriana

Misturadora de lavatório mecânica 2721TEP

Misturadora de lavatório BIOSAFE

Ref. 2921T

Dentro da gama 
misturadoras 
mecânicas 

Segurança 
anti-queimaduras

Função choque 
 térmico
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MISTURADORA DE DUCHE MECÂNICA EP 
MISTURADORA ENCASTRADA  
COM EQUILÍBRIO DE PRESSÃO

Controlo  
da proliferação 

bacteriana

Tecnologia 
EP

Controlo da proliferação 
bacteriana
Baixa capacidade de água  
em estagnação no corpo.

Segurança 
anti-queimaduras 
Tecnologia de equilíbrio de pressão  
(EP): débito de água quente restrito 
no caso de corte de água fria.  
Função choque térmico sem 
desmontar o manípulo.  
Limitação de temperatura máxima 
pré-regulada.

Conforto 
Temperatura constante qualquer  
que seja a variação de pressão  
e de débito na rede. 
Comando ergonómico  
para uma fácil preensão.

Instalação facilitada 
Apenas uma caixa para todo o tipo  
de instalação (calhas em Placoplatre®, 
parede de alvenaria ou painel), caixa 
adaptável a revestimentos entre 10 
a 120 mm, estanquidade garantida 
sem qualquer operação adicional pelo 
instalador.

Manutenção reduzida 
e facilitada 
Elementos técnicos acessíveis pela 
frente, sem desmontar a caixa.

Também disponível na versão  
com cartucho cerâmico clássico.

Função  
choque 
térmico

    Produto apresentado: Ref. 2551EP

Instalação  
e manutenção 

facilitadas

Misturadora de duche termostática 
sequencial

Ref. H9633

Dentro da gama 
misturadoras de 
duche encastradas 

NOVIDADE
100% ESTANQUE  

TUDO CONTROLADO! 

Misturadora de duche encastrada 2551EP - Banco de duche rebatível Be-Line® 511930C - Barra de apoio em T 511944C
Barra de apoio rebatível 511960C - Chuveiro de duche 813 - Flexível de duche SILVER 836T3 - Sifão de pavimento 683002



NOVIDADES 2023

ACESSIBILIDADE/ ACESSÓRIOS
23

NOVIDADE 
A ELEGÂNCIA 

DO PRETO

Barra reta 300 mm 

Ref. 511903BK

Barra reta 500 mm 

Ref. 511905BK

Barra reta 600 mm 

Ref. 511906BK

Barra rebatível 

Ref. 511962BK

GAMA BE-LINE® PRETO 
DESIGN, CONFORTO E BEM-ESTAR

Design & Elegância
De linhas elegantes e uma 
estética discreta, que se integra 
naturalmente no espaço, eliminando 
o aspeto médico. Um acabamento 
em preto mate que proporciona  
um contraste visual e que combina 
com todas as decorações.

Conforto & Bem-estar
Pega ergonómica antirrotação 
para uma ótima preensão, espaço 
mínimo para uma maior liberdade 
de movimentos, Be-Line® torna 
agradável a utilização partilhada 
dos espaços sanitários.

Segurança & Bem-estar
Uma gama concebida para todos e 
resistente a todas as eventualidades. 
Pack segurança: testado com mais 
de 200 kg, garantia de 10 anos, 
marcação CE.

 

Dentro da gama 
Be-Line®  

ConfortoDesign

Também disponível no acabamento 
antracite metalizado e branco mate

Sistema de descarga direta eletrónico TEMPOMATIC bicomando remota 464306 - Barra de apoio rebatível 511960BK  
Barra de apoio curva a 135° 511982BK - Sanita suspensa 700 S 110710BK - Assento slim preto 102819   
Porta piaçaba WC mural com tampa 4051BK - Porta rolo WC 511966BK - Cabide 511943BK 

    Produto apresentado: Barra curva a 135° 

 Ref. 511982BK

Barra reta 400 mm 

Ref. 511904BK
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DOSEADOR DE SABÃO  
ESPECIAL DUCHE 
PARA SABÃO LÍQUIDO

100% estanque
Elaborado especialmente  
para o duche, corpo de alumínio 
anodizado estanque, reservatório  
em plástico.

Duo design
Linhas esguias comuns à gama  
de painéis de duche DELABIE.  
Este duo de produtos forma  
um conjunto de design harmonioso.

Conforto 
Botão de pressão ergonómico 
concebido para permitir  
uma abertura fácil com as mãos 
molhadas.

Antivandalismo
Abertura da tampa dissimulada, 
fixações invisíveis, formas fluidas.

ConfortoDesign Antivandalismo

NOVIDADE
FAZER ESPUMA  

NO DUCHE

Dentro da gama 
painéis de duche 

    Produto apresentado: Ref. 510579

Doseador de sabão especial duche 510579 - Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM 714910 - Sifão de pavimento 683001

SPORTING 2,  
versão eletrónica

Ref. 714910

SPORTING 2,  
versão temporizada

Ref. 714735
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NOVIDADE
DESIGN  
E 4 EM 1 

Armário espelho 4 funções 510203

    Produto apresentado: Ref. 510203

ARMÁRIO ESPELHO 4 FUNÇÕES 
ENTRE DESIGN E FUNCIONALIDADE

4 funções
Espelho, torneira eletrónica, 
doseador de sabão eletrónico 
e secador de mãos integrados. 
Pictograma luminoso para uma 
utilização intuitiva.

Design
• Acabamento preto mate
• Iluminação do ambiente  

por banda LED orientada  
para o lavatório

• Estética moderna e universal 

Higiene 
Sem contacto manual para uma 
melhor higiene. Torneira com 
limpeza periódica antiproliferação 
bacteriana.

Facilidade de instalação
Instalação simples e rápida  
por fixações invisíveis com 
dobradiças reguláveis e fechadura 
com chave standard DELABIE. 
3 parafusos, uma ligação à água, 
apenas uma ligação elétrica e as  
4 funções estão em funcionamento.

Economia de água
• Abertura e fecho automáticos.
• Débito pré-regulado a 3 litros  

por minuto. 

Também disponível na versão  
com dispensador de toalhas  
de papel. Duas larguras disponíveis: 
600 mm e 800 mm.

Design Sem 
contacto 
manual

Inovação 
DELABIE
Instalação de parede espelhada,  

reunindo vários armários juntos  

ou instalação do armário espelho 

individual.AntivandalismoHigiene
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DOSEADOR DE SABÃO ELETRÓNICO  
TEMPOMATIC 4 
SABÃO LÍQUIDO, ESPUMA  
E GEL HIDROALCOÓLICO

100% Higiene
Abertura automática sem contacto 
manual. Inox 304 cromado.  
Forma esguia, fácil de limpar.

Fácil manutenção
Reservatório amovível de fácil 
encaixe e módulo eletrónico 
independentes para fixação 
debaixo do lavatório.

Conforto 
Adaptado para sabão líquido  
e sabão espuma, e para gel 
hidroalcoólico nas versões  
com reservatório.

Design
A forma oblíqua e elegante, pode 
ser combinada em harmonia com 
as torneiras com um design similar, 
como as da gama TEMPOMATIC 4.

Antivandalismo
Sistema antidesperdício.

Disponível nos modelos com 
reservatório de 0,5 litro, 1 litro  
ou para reservatório separado.

Conforto Design Antivandalismo

NOVIDADE
O PAR IDEAL!

Dentro da gama 
Torneiras 
TEMPOMATIC 4 

Misturadora de lavatório eletrónica 
TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490006

Produto apresentado: Ref. 512031P

Higiene

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4 490006 - Doseador de sabão eletrónico TEMPOMATIC 4 512031P  
Lavatório redondo de encastrar HEMI 120490BK - Dispensador de toalhas de papel 510601BK - Papeleira mural 510465BK
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NOVIDADE 
O PRETO,  

TAMBÉM UMA TENDÊNCIA 
NAS COLETIVIDADES!

    Produto apresentado: Ref. 121180BK

LAVATÓRIO MINI BAILA INOX 
ACABAMENTO TEFLON® PRETO MATE

Dentro da gama 
de lavatórios inox 
preto  

Design
Eternamente preto, sempre na 
moda e intemporal.

Espírito «déco» 
Com uma válvula e uma torneira 
em preto, para um «look total black», 
ou com uma válvula e uma torneira 
cromada para um «look mix  
and match».

Limpeza facilitada
Baixa aderência do Teflon®  
ou PTFE.

Resistência ao vandalismo 
Fabricado em Inox 304 (inquebrável), 
acabamento em Teflon® ou PTFE 
preto mate: resiste a uma utilização 
intensiva e aos produtos químicos.

Design Fácil 
limpeza

Lavatório de pousar UNITO preto mate

Ref. 120810BK

Disponível na versão mural  
com furo para torneira (121830BK)

Lavatório MINI BAILA preto mate 121180BK - Torneira eletrónica BINOPTIC cromada 378015 - Válvula HYGIÉNA cromada 6110

Resistência  
 ao uso 

intensivo
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    Produto apresentado: Ref.110310BK

SANITA SUSPENSA S21 S INOX 
ACABAMENTO TEFLON® PRETO MATE Dentro da gama  

de sanitas inox preto 

NOVIDADE 
DÊ ESTILO AOS 

SEUS SANITÁRIOS!

Sanita MONOBLOCO S21 preto mate  
com reservatório

Ref. 110390BK

Também disponível na sanita PMR suspensa 
(110710BK) e sanita S21 P (110300BK)

Sanita suspensa S21 S preto mate 110310BK - Assento slim preto 102819 - Sistema de descarga temporizado TEMPOFLUX 3 763BOX + 763030  
Porta piaçaba WC com escova preto mate 4051BK - Cabide vírgula preto mate 4043BK - Porta rolo WC preto mate 510083BK

Design
Eternamente preto, sempre  
na moda e intemporal.

Look total black 
A combinação perfeita com  
as placas de comando de sanita  
em vidro preto temperado  
e os acessórios de higiene  
com acabamento preto mate.

Limpeza facilitada
Baixa aderência do Teflon®  
ou PTFE.

Resistência ao vandalismo 
Fabricado em Inox 304 (inquebrável), 
acabamento em Teflon® ou PTFE 
preto mate: resiste a uma utilização 
intensiva e aos produtos químicos.

Design Fácil 
limpeza

Resistência  
 ao uso 

intensivo
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    Produto apresentado: Ref. 135710BK

URINOL FINO INOX 
ACABAMENTO TEFLON® PRETO MATE Dentro da gama  

de urinóis inox 
preto  

NOVIDADE 
OUSADIA COM 

SANITÁRIOS  
EM PRETO NAS 

COLETIVIDADES!

Separador de urinol AZA preto mate

Ref. 100620BK

Urinol FINO preto mate 135710BK - Separador de urinol AZA preto mate 100620BK - Torneira de urinol eletrónica TEMPOMATIC 4 430SBOX + 430030

Design
Eternamente preto, sempre na 
moda e intemporal.

Instalação rápida e fácil 
Montagem pela frente, graças 
a uma placa de fixação em inox.

Limpeza facilitada
Baixa aderência do Teflon®  
ou PTFE.

Resistência ao vandalismo 
Fabricado em Inox 304 (inquebrável), 
acabamento em Teflon® ou PTFE 
preto mate: resiste a uma utilização 
intensiva e aos produtos químicos.

Design Fácil  
limpeza

Resistência 
ao uso 

intensivo
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Descubra todas as referências DELABIE 

em delabie.pt

Faça download dos nossos produtos de referência em ficheiros BIMNovo

Documentação disponível

DOC 609PT: Torneiras para Locais Públicos
DOC 900PT: Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde
DOC 950PT: Acessibilidade e Autonomia - Acessórios de Higiene para Locais Públicos
DOC 750PT: Sanitários em Aço Inoxidável
DOC 200PT: Torneiras para Cozinhas Profissionais
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