
IMEX PRODUCTS S.L. é uma empresa situada em Torrent, Valência e dedicamo-nos ao fabrico e 
comercialização de rampas de duche e torneiras, começamos a nossa caminhada no ano de 2001, fornecendo 
materiais de casa de banho a empresas fabricantes do setor.
Com o tempo, desenvolvemos vários catálogos e fomos melhorando os nossos produtos até atingir uma 
representação comercial em toda a península ibérica.
Todos os produtos que utilizamos são de gama média alta, usando materiais como o latão e o aço S304.
Não utilizamos nem ABS nem plástico nos nossos produtos.
Um dos nossos pilares assenta na relação qualidade preço que se distingue por ser uma das melhores do mercado 
sem esquecer a nossa dedicação e compromisso com o serviço.
Durante o nosso percurso implementamos nos nossos produtos os selos de garantia e a homologação ISO-9001 
no control de qualidade bem como a ACS e TUV em muitas das nossas torneiras.

IMEX BATH
EQUIPMENTS
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Torneiras de 
cozinha

Chuveiros Kits bidé embutidos Acessórios de banho

Chuveiros de mão Válvulas e acessórios Complementos e 
peças soltas 

Instruções de 
montagem 
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                       Pag. 204 / 211
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Modelos com linhas curvas que trazem ao banho, conforto, elegância e bem-estar. 

Combinados 
com 
monocomandos
redondos
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Roma

Um produto elegante e sóbrio com uma tecnologia insuperável

Série 
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Modelo polivalente e adaptável a qualquer casa de banho. 
Robustez e sobriedade são as suas principais virtudes. 
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Ref. :  BDR001

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 98/140cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo diam. 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão de 3 posições.
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor redondo em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo cerâmico de 35mm.

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDR001-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDR001-3

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDR001-1

Preço :   145 €
Iva não incluído

Preço :   53 €
Iva não incluído

Preço :   54 €
Iva não incluído

Preço :   89 €
Iva não incluído
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Ref. :  BDR001-4

Monocomando de banheira em latão cromado
Bicha fl exível em aço reforçado de 180cm
Suporte para chuveiro em ABS
Chuveiro de mão redondo
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   84 €
(Iva não incluído)
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Ref. :  BDR001-5

Monocomando de duche em latão cromado
Bicha fl exível em aço reforçado de 180cm
Suporte para chuveiro em ABS
Chuveiro de mão redondo
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   63 €
Iva não incluído
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Roma
Série 
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Ref. :  BDR002

Rampa de duche em aço inoxidável, preto mate,  extensível 98/140cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo diam. 20cm, preto mate,  extra 
plano  e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão de 3 posições.
Torneira em latão preto mate
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor redondo em latão preto mate
Bicha reforçada preto mate 1,5m
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   174 €
Iva não incluído

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão preto mate.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDR002-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão preto mate.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDR002-1 Preço :   63 €
Iva não incluído

Preço :   64 €
Iva não incluído
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Linhas suaves e redondas, uma delícia para os sentidos, um conjunto polivalente que se pode instalar 
numa infi nidade de casas de banho. 

Milan
Série 
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Ref. :  BDM002

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 98/140cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo diam. 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão redondo.
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor redondo em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   165 €
Iva não incluído

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDM002-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDM002-1

Preço :   59 €
Iva não incluído

Preço :   58 €
Iva não incluído
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Paris
Série 

A evolução na direção do design e do requinte com um caráter de destaque.
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Ref. :  BDP004

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 98/140cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo diam. 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão de 3 posições.
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor redondo em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo cerâmico de 35mm.

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDP004-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDP004-1

Preço:   189 €
Iva não incluído

Preço :   48 €
Iva não incluído

Preço :   49 €
Iva não incluído
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Uma série na qual as linhas tradicionais evoluíram no sentido de deixar sobressair uma criação competitiva e sólida.

Sintra
Série 
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Sintra
Série 
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Ref. :  BDS008

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 98/140cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo diam. 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão de 3 posições.
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor redondo em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo cerâmico de 35mm.

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDS008-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDS008-3

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDS008-1

Preço :   149 €
Iva não incluído

Preço :   55 €
Iva não incluído

Preço :   56 €
Iva não incluído

Preço :   89 €
Iva não incluído
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Uma nova criação da Imex com linhas suaves e 
delicadas e com um polimento e uma cromagem 
excecional.

Nassau
Série 
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Um produto de uma nova geração que introduz novidades no design e na utilização, como a 
incorporação do distribuidor na própria torneira. 
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Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDU014-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDU014-3

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDU014-1 Preço :   56 €
Iva não incluído

Preço :   49 €
Iva não incluído

Preço :   99 €
Iva não incluído

Ref. :  BDU014

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 87/133cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo diam. 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão de 3 posições.
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor integrado na torneira
Bicha reforçada 1,5m
Castelo  monocomando cerâmico de 35mm.

Preço : 158 €
Iva não incluído
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Ref. :  GDM001
Chuveiro de mão redondo de 3 posições
Rampa de duche em aço
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, pressão mínima 1 atm
Caudal médio 12 l/min
Bicha reforçada 1,5m
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   119 €
Iva não incluído
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Combinados 
com 
monocomandos 
quadrados
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MODERNIDADE E CARISMA
Modelo de linhas retas quadradas. Com uma grande versatilidade.

Valencia
Série 
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Uma série de linhas retas e quadradas que proporcionam estilo e design a qualquer casa de banho.
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Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 25mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDV003-2

Monocomando de Lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 25mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDV003-3

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 25mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDV003-1 Preço :   65 €
Iva não incluído

Preço :   66 €
Iva não incluído

Preço :   93 €
Iva não incluído

Ref. :  BDV003

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 95/141cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo monocomando cerâmico de 35mm.

Preço:   215 €
Iva não incluído
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Ref. :  BDV003-4

Monocomando de banheira em latão cromado
Suporte para chuveiro
Chuveiro de mão quadrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha fl exível em aço reforçado de 1,7/1,9m.
Castelo cerâmico de 35mm.

Precio :   119 €
Iva não incluído
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Ref. :  BDV003-5

Monocomando de duche em latão cromado
Suporte para chuveiro
Chuveiro de mão quadrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha fl exível em aço reforçado de 1,7/1,9m.
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   95 €
Iva não incluído
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Com uma estrutura moderna e volumosa, trata-se de um produto único, desenhado por nós, no qual se destacam a 
qualidade e a funcionalidade.

Bremen
Série 
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Ref. :  BDB006

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 98/140cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo monocomando cerâmico de 35mm.

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDB006-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDB006-1

Preço :   54 €
Iva não incluído

Preço :   53 €
Iva não incluído

Preço :   240 €
Iva não incluído
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O DUCHE, COM MAIS SENTIDOS DO QUE NUNCA
Quando os sentidos se transformam em algo essencial para a sua vida, quando o estilo se torna algo próprio e pessoal. 
Linhas com estilo para o seu lar.

Liverpool
Série 
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EXCELENTE, PRÁTICO E ORIGINAL

Liverpool
Série 
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Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 87/133cm na opção de duche.
Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 102/170cm na opção de 
banheira.
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano cromado e 
anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo monocomando cerâmico de 35mm.

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDL007-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDL007-1

Preço :   56 €
Iva não incluído

Preço :   55 €
Iva não incluído

Ref. :  BDL007 (Opção duche)

Ref. :  BDL007-B (Opção banheira)

Preço :   229 € (Opção duche) Iva não incluído

Preço :   249 € (Opção banheira) Iva não incluído
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Florencia
Série 

Ref. :  BBF018

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 102/170cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado integrado de 3 vias.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo monocomando cerâmico de 35mm.

Preço :   249 €
Iva não incluído

O design e a tecnologia conjugam-se para dar sentido a um modelo delicioso, com umas formas únicas e inimitáveis 
que provocam paixões a primeira vista.
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ESSÊNCIA E PUREZA TORNAM-SE REALIDADE.

Bristol
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Ref. : BDB008

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 102/170cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão de 3 posições
Torneira em latão cromado e bica para banheira abatível.
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado integrado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo monocomando cerâmico de 35mm.

Preço :   249 €
Iva não incluído

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDB008-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDB008-1

Preço :   49 €
Iva não incluído

Preço :   48 €
Iva não incluído
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CRIE O SEU PRÓPRIO ESTILO

Nantes
Série 
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Nantes
Série 

Produto desenvolvido a partir de lingotes de latão fundido. Esta série caracteriza-se pela sua qualidade e imponência.
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Ref. : BDN009

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 95/140cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano cromado 
e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo monocomando cerâmico de 35mm.

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.                               
Ligadores de 3/8

Ref. :  BDN009-2

Monocomando de Lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. : BDN009-3

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDN009-1

Preço:   239 €
Iva não incluído

Preço :   99 €
Iva não incluído

Preço :   67 €
Iva não incluído

Preço :   66 €
Iva não incluído
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Fiyi
Série 

A elegância elevada a sua maior expressão. A integração no seu estado mais puro de todos os elementos que tornam 
esta série uma das mais atrativas da nossa coleção.
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Ref. :   BDF016

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 95/140cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano cromado 
e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado integrado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo monocomando cerâmico de 35mm.

Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 25mm.                                   
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDF016-2

Monocomando de Lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 25mm.                                  
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDF016-3

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 25mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDF016-1

Preço :   99 €
Iva não incluído

Preço :   67 €
Iva não incluído

Preço :   68 €
Iva não incluído

Ref. : BDF016
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Preço :   239 €
Iva não incluído
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Ref. :   BDF016-4

Monocomando de banheira em latão cromado
Suporte para chuveiro em ABS
Chuveiro de mão quadrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha fl exível em aço reforçado de 1,7/1,9m.
Castelo cerâmico de 25mm.

Preço :  122 €
Iva não incluído
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A conjugação de componentes quadrados com linhas curvas fazem de este produto um dos mais competitivos da nossa 
marca.

Bali
Série 
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Monocomando de bidé.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDI017-2

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDI017-3

Monocomando de lavatório.
Corpo da torneira em latão cromado.
Castelo cerâmico de 35mm.
Ligadores de 3/8

Ref. :   BDI017-1 Preço :   57 €
Iva não incluído

Preço :   53 €
Iva não incluído

Preço :   92 €
Iva não incluído

Ref. :   BDI017

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível 98/140cm.
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor redondo em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   145 €
Iva não incluído

Torneira 
certifi cada

Torneira 
certifi cada
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Torneira 
certifi cada
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Ref. :   BDI017-4

Monocomando de banheira em latão cromado
Suporte para chuveiro em ABS
Chuveiro de mão quadrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha fl exível em aço reforçado de 1,7/1,9m.
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   88 €
Iva não incluído

Ref. :   BDI017-5

Monocomando de duche em latão cromado
Suporte para chuveiro em ABS
Chuveiro de mão quadrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha fl exível em aço reforçado de 1,7/1,9m.
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   69 €
Iva não incluído

Bali
Série 

Torneira 
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Ref. :   BDE011

Rampa de duche em aço inoxidável de 97cm
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão redondo
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor redondo em latão cromado
Bicha reforçada em aço inoxidável de 150cm 
Bicha de ligação a torneira em aço reforçada  com 60cm

Preço :   95 € (torneira não incluída)

Iva não incluído

Europa
Série 
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Ref. :   BDK010

Rampa de duche em aço inoxidável, extensível de 93/133cm
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão quadrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha reforçada em aço inoxidável de 150cm 
Bicha de ligação a torneira em aço reforçada  com 60cm

Preço :   129 € (torneira não incluída)
Iva não incluído

Minsk
Série 
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Torneiras termostáticas de nova geração com cartuchos construídos a base de 
polímeros que lhes conferem uma resistência especial em aguas de dureza média 
e alta.  

Combinados 
termostáticos
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Cartucho termostático avançado

Controle instantâneo

Saída superior

Distribuidor

Bloqueio de 
segurança

Com o cartucho termostático avançado, o fl uxo da água e a temperatura 
podem ser controlados com exatidão alternadamente.

Para melhorar a sensibilidade dos componentes termostáticos,  a saída 
superior mantêm-se constante independentemente da pressão baixa 
ou alta da água.

Permite controlar com exatidão a temperatura da água num instante, 
evitando assim qualquer desperdício relacionado com oscilações 
de pressão da água, e proporcionando desta forma uma sensação de 
conforto constante durante o banho.

O bloqueio de segurança só será pressionado para obter uma 
temperatura superior a 38ºC evitando assim queimaduras por 
inadvertência.

O distribuidor integrado permite direcionar a saída da água.
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Ref. : BTC018

Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Rampa de duche extensível 90/138cm.
Chuveiro de mão redondo de 3 posições
Torneira termostática em latão cromado com distribuidor integrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor redondo em latão cromado.
Bicha reforçada 1,5m
Cartucho termostático Vernet

Preço :   185 €
Iva não incluído

Creta
Série 

Corpo frio  

90
0~

13
80

450

-083-

C
om

binados 
term

ostáticos



450

Creta
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Ref. : BTC018-5

Chuveiro de mão redondo de 3 posições
Torneira termostática de duche em latão cromado com distribuidor integrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Distribuidor redondo em latão cromado.
Bicha reforçada extensível 1,7/1,9m
Cartucho termostático Vernet

Precio :   119 €
IVA NO INCLUIDO

Corpo frío  
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Ref. : BTP012

Chuveiro de teto em aço inoxidável ovalado de 20x30cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Rampa de duche ovalada, extensível 85/138cm.
Chuveiro de mão redondo de 3 posições
Torneira termostática de duche em latão cromado com distribuidor integrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha reforçada extensível 1,5m
Cartucho termostático Sedal

Preço :   216 €
Iva não incluído

Praga
Série 

Os pormenores são a representação da perfeição; as suas linhas ovaladas proporcionam-lhe beleza e distinção, sendo 
por isso um modelo único e exclusivo.
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Londres
Série 

Um dos modelos mais competitivos da nossa marca com uma excelente relação qualidade preço.  

Ref. : BTL011

Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Rampa de duche extensível 98/137cm.
Chuveiro de mão redondo de 3 posições
Torneira termostática de duche em latão cromado com distribuidor 
integrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha reforçada extensível 1,5m
Cartucho termostático Sedal

Preço :   175 €
Iva não incluído
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Ref. : BTB010
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo de 20cm, extra plano cromado e anti 
calcário.
Rampa de duche extensível 90/150cm.
Chuveiro de mão redondo de 3 posições
Torneira termostática de duche em latão cromado com distribuidor integrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 0,75 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha reforçada extensível 1,5m
Cartucho termostático Vernet

Preço :   254 €
Iva não incluído

Bled
Série 

Um dos nossos melhores produtos. Durabilidade, resistência e funcionalidade com muito baixa pressão fazem deste 
modelo um dos mais versáteis.

Made in Europe
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Ref. : BTH015

Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo de 20cm, extra plano cromado 
e anti calcário.
Rampa de banheira extensível 102/165cm.
Chuveiro de mão redondo de 3 posições
Torneira termostática de banheira em latão cromado com distribuidor 
integrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 0,75 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha reforçada extensível 1,5m
Cartucho termostático Vernet

Preço :   349 €
Iva não incluído

 Rhin
Série 

Rampa de banheira extensível  com destaque para a sua grande fi abilidade e resistência.
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Ref. : BTV013

Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 20cm, extra plano 
cromado e anti calcário.
Rampa de duche extensível 95/141cm.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira termostática de duche em latão cromado com distribuidor 
integrado
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha reforçada extensível 1,5m
Cartucho termostático Sedal

Preço :   270 €
Iva não incluído
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O design na sua máxima expressão e as últimas novidades do mercado levam-nos à máxima integração 
dos produtos na casa de banho. A Imex adaptou-se ao tempos modernos com a criação de diversas séries 
embutidas.

Séries 
embutidas
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Ref. : GPA015

Chuveiro de teto em latão cromado de uma só 
peça. 
Rampa de duche em latão cromado com 
tomada de água direta a parede e chuveiro de 
mão redondo de duas posições. 
Torneira monocomando embutida de duas vias 
em latão cromado.
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha em PVC de  1,5m
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   248 €
Iva não incluído

Aruba
Série 

Linhas arredondadas com subtileza e uma caráter bem pronunciado de design exclusivo e diferenciado. 
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Ref. : GPH016/CR

Rampa de duche em latão cromado com chuveiro integrado e distribuidor 
incorporado de duas vias com entrada de água a parede.
Torneira monocomando embutida de uma via em latão cromado.
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha em PVC de  1,5m e chuveiro de mão
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   299 €
Iva não incluído
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Ref. : GPH016/BL

Rampa de duche em latão branco mate com chuveiro integrado e 
distribuidor incorporado de duas vias com entrada de água a parede.
Torneira monocomando embutida de uma via em latão branco mate.
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha em PVC  branco mate de  1,5m e chuveiro de mão branco mate.
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   329 €
Iva não incluído
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Ref. : GPH016/NG

Rampa de duche em latão preto mate com chuveiro integrado e distribuidor 
incorporado de duas vias com entrada de água a parede.
Torneira monocomando embutida de uma via em latão preto mate.
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha em PVC  preto mate de  1,5m e chuveiro de mão preto mate.
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço:   339 €
Iva não incluído
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Ref. : GPB022

Chuveiro de teto em latão cromado de uma só peça. 
Rampa de duche em latão cromado com tomada de água direta a parede e 
chuveiro quadrado de 3 posições. Torneira monocomando embutida de duas 
vias em latão cromado.
Pressão máxima 6 atm, mínima 1,5 atm.
Caudal médio 12 lt/min.
Bicha em PVC de  1,5m e chuveiro de mão
Castelo cerâmico de 35mm.

Preço :   289 €
Iva não incluído
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Inspiração
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Ref. : GPE005
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo diam. 25cm, extraplano, 
cromado e anti calcário.
Aste com ligação a parede
Chuveiro de mão redondo
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor redondo em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm
Suporte com tomada de água a parede.

Preço :   189 €
Iva não incluído
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Iva não incluído

Ref. : GT003
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo diam. 25cm, extraplano, 
cromado e anti calcário.
Aste com ligação ao teto
Chuveiro de mão redondo
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor redondo em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm
Suporte com tomada de água a parede.

Preço :   189 €
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Linhas retas e suaves que conferem a um duche integrado a sua máxima expressão
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Ref. : GPE006
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 25cm, extraplano, 
cromado e anti calcário.
Aste com ligação a parede
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm
Suporte com tomada de água a parede

Preço :   215 €
Iva não incluído
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Ref. : GT006
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 25cm, extraplano, 
cromado e anti calcário.
Aste com ligação ao teto
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm
Suporte com tomada de água a parede.

Preço:   215 €
Iva não incluído

Série Berlín

130

18
0

250

G1/2

25

25
4 20

0

G
1/

2

G1/2

Ø

52

ACS

Torneira 
certifi cada

Max. 80
Min. 65

14
5

-115-

Séries 
em

butidas



-116-



Ref. : GTG008 (Embutido no teto)

Ref. : GET015 (Embutido no teto)

Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 30x30cm, extraplano, 
cromado e anti calcário.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm
Inclui o pré marco
Suporte com tomada de água a parede.

Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 40x40cm, extraplano, 
cromado e anti calcário.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm
Inclui o pré marco
Suporte com tomada de água a parede.

40x40cm

30x30cm

Preço :   259 €
Iva não incluído

Preço :   299 €
Iva não incluído

Serie Volga

Serie Gales
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Ref. : GTS019 (Embutido no teto)

Chuveiro de teto em aço inoxidável retangular de 48x59cm, 
extraplano, cromado, anti calcário e com 3 saídas opcionais de água.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado de 4 vias com caixa de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm
Inclui os acessórios de montagem ao teto
Suporte com tomada de água a parede.

Preço :   495 €
Iva não incluído

Sumatra
Série 

Conjunto de duche de nova geração. O seu expetacular chuveiro de teto de grandes dimensões e as suas várias funções 
são capazes de proporcional um excecional grau de relaxamento e conforto.

-119-
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Formentera
Série 

Pormenores que confi rmam a perfeição num modelo desenhado para proporcional elegância e um conforto máximo 
num espaço único e inimitável na casa de banho. 
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135mm135mm
Ref. :GPE008
Cascata de  30cm em aço inoxidável S304
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado de 3 vías
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC de 150cm
Castelo monocomando cerâmico de 35mm.
3 Injetores em latão cromado e anti calcário
Suporte com tomada de água a parede.

Preço :   468 €
Iva não incluído

30cm
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Ref. :GPV017
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 25cm, extraplano, 
cromado e anti calcário.
Chuveiro de mão quadrado
Torneira monocomando em latão cromado de 3 vías
Cascata de 30cm em aço inox S.304
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC de 150cm
Castelo monocomando cerâmico de 35mm.
Suporte com tomada de água a parede.
Aste de ligação a parede

Preço :   290 €
Iva não incluído

Java
Série 

Conjunto de banheira embutido, o relaxamento atinge aqui a sua máxima expressão graças a uma cascata de grandes 
dimensões. Trata-se de um produto com três funções de utilização: enchimento da banheira, duche superior e duche 
com chuveiro de mão.
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IMEX SHOWER

-127-

Séries 
em

butidas



Ref. : GPI013
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo de 25cm, 
extraplano, cromado e anti calcário.
Aste com ligação a parede
Chuveiro de mão redondo
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa de 
embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor redondo em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm

Preço :   199 €
Iva não incluído

Série Italia

ACS

Torneira 
certifi cada

350

Max. 65
Min. 50

280
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Ref. : GTF014
Chuveiro de teto em aço inoxidável redondo de 25cm, 
extraplano, cromado e anti calcário.
Aste com ligação ao teto
Chuveiro de mão redondo
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa de 
embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor redondo em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm

Preço :   199 €
Iva não incluído

Série Francia

ACS

Torneira 
certifi cada

Max. 65
Min. 50

280

16
5
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Ref. : GPN011
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 
25cm, extraplano, cromado e anti calcário.
Aste com ligação a parede
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa de 
embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm

Preço :   230 €
Iva não incluído

Série Noruega

ACS

Torneira 
certifi cada

400
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Ref. : GTF012
Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 
25cm, extraplano, cromado e anti calcário.
Aste com ligação ao teto
Chuveiro de mão quadrado
Torneira em latão cromado de duas vias com caixa 
de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Castelo monocomando de 35mm

Preço :   230 €
Iva não incluído

Série Finlandia

ACS

Grifería con
certifi cación

17
0
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Ref. : GPC009

Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 25cm, 
extraplano, cromado e anti calcário.
Aste com ligação a parede
Chuveiro de mão quadrado
Torneira termostática em latão cromado de duas vias com 
caixa de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Cartucho termostático Vernet
Suporte com tomada de água a parede.

Preço :   299 €
Iva não incluído

Série Cies

ACS

Torneira 
certifi cada

14
5

Max. 80
Min. 65
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Ref. : GPC010

Chuveiro de teto em aço inoxidável quadrado de 25cm, 
extraplano, cromado e anti calcário.
Aste com ligação ao teto
Chuveiro de mão quadrado
Torneira termostática em latão cromado de duas vias com 
caixa de embutir
Pressão máxima  de 6 atm., mínimo 1 atm.
Caudal médio 12 l/min.
Distribuidor quadrado em latão cromado
Bicha PVC  150cm
Cartucho termostático Vernet
Suporte com tomada de água a parede.

Preço :   299 €
Iva não incluído

Série Ons

ACS

Torneira 
certifi cada

14
5

Max. 80
Min. 65
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Ref. : GLM021
Torneira monocomando embutida
Latão cromado
Caixa de embutir

Preço :   126 €
Iva não incluído

Malta
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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Ref. : GLE020
Torneira monocomando embutida
Latão cromado
Caixa de embutir

Preço :   126 €
Iva não incluído

Suiza
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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14
5

Max. 80
Min. 65

14
5

Max. 80
Min. 65

14
5

Max. 80
Min. 65

Ref. : GST22V (duas vias)
Torneira embutida termostática
Latão cromado
Caixa de embutir
Cartucho termostático Vernet

Preço :   139 €
Iva não incluído

Ref. : GST44V (quatro vias)
Torneira embutida termostática
Latão cromado
Caixa de embutir
Cartucho termostático Vernet

Preço :   189 €
Iva não incluído

Ref. : GST33V (três vias)
Torneira embutida termostática
Latão cromado
Caixa de embutir
Cartucho termostático Vernet

Preço :   155 €
Iva não incluído

Termostáticas embutidas
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Ref. : GSM01V (uma via)
Monocomando embutido
Latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm

Preço :   89 €
Iva não incluído

Ref. : GSM03V (três vias)
Monocomando embutido
Latão cromado
Caixa de embutir
Castelo cerâmico de 35mm

Preço :   105 €
Iva não incluído

Ref. : GSM02V (duas vias)
Monocomando embutido
Latão cromado
Caixa de embutir
Castelo cerâmico de 35mm

Preço :   103 €
Iva não incluído

Ref. : GSM04V (quatro vias)
Monocomando embutido
Latão cromado
Caixa de embutir
Castelo cerâmico de 35mm

Preço :   108 €
Iva não incluído

Monocomando embutidos

65

20
0

111
40
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Torneiras 
de cozinha

Torneiras de 
cozinha
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Torneira monocomando extraível
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCE007

Preço :   139 €
Iva não incluído

Torino
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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Toulouse
Série 

Torneira monocomando extraível
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCE008

Preço :   158 €
Iva não incluído

ACS

Torneira 
certifi cada
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Torneira monocomando extraível
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico Sedal de 25mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCE011

Preço :   129 €
Iva não incluído

Torneira monocomando extraível
Corpo da torneira em latão preto mate
Castelo cerâmico Sedal de 25mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCE012

Preço :   150 €
Iva não incluído

Torneira monocomando extraível
Corpo da torneira em latão branco mate
Castelo cerâmico Sedal de 25mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCE014

Preço :   130 €
Iva não incluído

Laos
Série 
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Torneiras de 
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Malta
Série 

Torneira monocomando extraível
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCE006

Preço :   99 €
Iva não incluído

ACS

Torneira 
certifi cada
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Torneira monocomando de cozinha
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCE100

Preço :   79 €
Iva não incluído

Venecia
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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Torneira monocomando extraível
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCE005

Preço :   149 €
Iva não incluído

Constanza
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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Torneira monocomando de duas vias (para água 
fi ltrada)
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GOS003

Preço :   110 €
Iva não incluído

Pireo
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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Osmose

-159-

Torneiras de 
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Osmose
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Torneira monocomando de duas vias (para água 
fi ltrada)
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GOS002

ON

OFF

Preço :   136 €
Iva não incluído

Capri
Série 

aaa

ACS

Torneira 
certifi cada
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ON

OFF

Torneira monocomando de duas vias (para água 
fi ltrada)
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GOS001

Preço :   129 €
Iva não incluído

Montecarlo
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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Osmose
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Torneira monocomando de cozinha
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCR002

Preço :   53 €
Iva não incluído

Linhas simples e minimalistas para um modelo que reúne qualidade e design.

Lyon
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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Torneira monocomando de cozinha
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCC002

Preço :   159 €
Iva não incluído

Mikonos
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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Torneira monocomando de cozinha
Corpo da torneira em latão cromado
Castelo cerâmico de 35mm
Bichas 50cm

Ref. :   GCC001

Preço :   99 €
Iva não incluído

Cox
Série 

ACS

Torneira 
certifi cada
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Torneira monocomando de cozinha
Corpo da torneira em latão cromado e 
cano fl exível branco mate
Castelo cerâmico de 35mm
Perlator de duas posições
Bichas 50cm

Ref. :   GCE009

Preço :   72 €
Iva não incluído

②①

Viena
Série 

①

②

Torneira 
certifi cada
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Verona
Série 

Torneira monocomando de cozinha
Corpo da torneira em latão cromado e 
cano fl exível preto mate
Castelo cerâmico de 35mm
Perlator de duas posições
Bichas 50cm

Ref. :   GCE010

Preço :   72 €
Iva não incluído

②①

①

②

7575

Torneira 
certifi cada
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Diâmetro Ø 20cm                  
Chuveiro redondo extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado

Ref. :   RDN001
Diâmetro Ø 25cm                  
Chuveiro redondo extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado

Ref. :   RDN002

Diâmetro Ø 40cm                  
Chuveiro redondo extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado

Ref. :  RDN004

Preço :   20 €
Iva não incluído

Preço :   34 €

Preço :   89 €

Iva não incluído

Iva não incluído

Diâmetro Ø 30cm                  
Chuveiro redondo extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado

Ref. :   RDN003

Preço :   44 €
IIva não incluído
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Medida 20x20cm                  
Chuveiro quadrado extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado

Medida 30x30cm                  
Chuveiro quadrado extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado

Medida 25x25cm                  
Chuveiro quadrado extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado

Medida 40x40cm                  
Chuveiro quadrado extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado

Ref. :   RDC001

Ref. :   RDC003 Ref. :  RDC004

Ref. :   RDC002

Preço :   21 €
Iva não incluído

Preço :   35 €
Iva não incluído

Preço :   45 €
Iva não incluído

Preço :   90 €
Iva não incluído
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200mm

300mm

25
0m
m

400mm

Ref. :   RDR001

Ref. :   RDR002

Preço :   49 €

Preço :   54 €

Iva não incluído

Iva não incluído

Medida 20x30 cm                  
Chuveiro oval extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado

Medida 25x40 cm                  
Chuveiro oval extraplano anti calcário
Material: Aço inoxidável S304
Acabamento: cromado
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Ref. :   RDC005

Ref. :   RDN005

Precio :   89 €

Precio :   74 €

Iva não incluído

Iva não incluído

30mm

45
0m
m

45
0m
m

105°

60
m
m

105°

Material: Latão
Acabamento: cromado

Material: Latão
Acabamento: cromado

-182-



32mm

70mm

100mm

160mm

150mm

32
m
m

70
m
m

100mm

310mm

300mm

Ref. :   RDF002

Ref. :   RDF003

Preço :   57 €

Preço :   129 €

Iva não incluído

Iva não incluído

Material: aço inox s304
Acabamento: cromado

Material: aço inox s304
Acabamento: cromado
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Ref. :   RDG590 (medida 59x48 cm)

Preço :   365 €
Iva não incluído

590mm

48
0m
m

Material: aço inox s304
Acabamento: cromado
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Torneira embutida de bidé
Água quente e fria
Chuveirinho de uma posição
Latão cromado
Bicha fl exível em aço inox reforçado 
de 100cm

Ref. :   RDM001

Preço :   79 €
Iva não incluído

Munich
Série 
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Maui
Série 
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Torneira embutida de bidé
Água quente e fria
Chuveirinho de duas posições
Latão cromado
Bicha fl exível em aço inox reforçado de 100cm

Ref. :   RDM004/CR

Preço :   79 €
Iva não incluído

②①

①

②

-191-

K
its bidé 

em
butidos



-192-



Torneira embutida de bidé
Água quente e fria
Chuveirinho de uma posição
Latão cromado
Bicha fl exível em aço inox reforçado 
de 100cm

Ref. :   RDM003

Preço :   120 €
Iva não incluído

Irlanda
Série 
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Conexion W.C.
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Ness 
Série 

Torneira embutida de bidé
Água fria
Chuveirinho de duas posições
Latão cromado
Bicha fl exível em aço inox reforçado de 100cm
Bicha de ligação a sanita não incluída

Ref. :   RDM005

Preço : 41 €
Iva não incluído

②①

①

②

LIGAÇÃO WC
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Ref. :   ADF002

Preço :   35 €
Iva não incluído

Ref. :  ADB001

Preço :   49 €
Iva não incluído

300 130

12
0

Material: Aço inox S304
Acabamento: cromado

Material: Aço inox S304
Acabamento: cromado
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Ref. :   ADR001

Preço :   30 €
Iva não incluído

300 215

14
0

Material: Aço inox S304
Acabamento: cromado
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Ref. :  AAS004

Preço :   19 €
Iva não incluído

Ref. :   ADG003 (Para torneira)

Preço :   36 €
Iva não incluído

250
45

10

129.5

95

55

320

Material: Aço inox S304
Acabamento: cromado

Material: Latão
Acabamento: cromado
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Ref. :    MDA008/NG

Preço :   17 €
Iva não incluído

Ref. :    MDA008/CR
Modelo Austin cromado
Chuveiro de mão com 3 posições em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 12 cm

Preço :   14 €
Iva não incluído

Ref. :    MDA008/BL

Preço :   16 €
Iva não incluído

DA008/BLRef : MM

Série Austin

Modelo Austin preto mate
Chuveiro de mão com 3 posições em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 12 cm

Modelo Austin branco mate
Chuveiro de mão com 3 posições em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 12 cm
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Ref. :    MDN009/NG

Preço :   17 €
Iva não incluído

Ref. :    MDN009/CR
Modelo New York cromado
Chuveiro de mão de 3 posições com pulsador em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 8 cm

Preço :   13 €
Iva não incluído

Ref. :    MDN009/BL

Preço :   16 €
Iva não incluído

Série New York

Modelo New York preto mate
Chuveiro de mão de 3 posições com pulsador em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 8 cm

Modelo New York branco mate
Chuveiro de mão de 3 posições com pulsador em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 8 cm
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Ref. :    MDK011

Ref. :    MDN012

Modelo Kansas
Chuveiro de mão de 2 posições com pulsador 
em ABS
Ergonómico e anti calcário

Modelo Nevada
Chuveiro de mão de 4 posições em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 8,5cm

Preço :   12 €

Preço :   12 €

Iva não incluído

Iva não incluído

Série Kansas

Série Nevada
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Ref. :    MDD010 Ref. :    MDM006 Ref. :    MDG004
Modelo Denver
Chuveiro de mão de 3 posições em 
ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 10cm

Modelo Miami
Chuveiro de mão de 3 posições 
em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 10cm

Modelo Houston
Chuveiro de mão de 3 posições 
em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 9,5cm

Preço :   4.3 € Preço :   8.50 € Preço :   5.90 €
Iva não incluído Iva não incluído Iva não incluído
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Ref. :    MDL001

Ref. :    MDB002

Modelo Dallas
Chuveiro de mão de 1 posição em ABS
Ergonómico e anti calcário
Medida do terminal 6cm

Modelo Boston
Chuveiro de mão de 1 posição 
em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 10cm

Preço :   4.90 €

Preço :   4.80 €

Iva não incluído

Iva não incluído

Ref. :    MDC003
Modelo Orlando
Chuveiro de mão de 2 posições 
em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 9,5cm

Preço :   6.50 €
Iva não incluído

Ref. :    MDL005
Modelo Chicago
Chuveiro de mão de 5 posições 
em ABS
Ergonómico e anti calcário
Diâmetro 8,5cm

Preço :   6.60 €
Iva não incluído
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Compatível com todos os lavatórios com ou 
sem furo ladrão
Sistema de abertura e fecho garantido para 
20000 ciclos
Rosca inferior de 1.1/4
Sistema anti calcário
Fabricado em latão cromado
Montagem rápida e simples

Ref. :  VCC003 (Cerâmica branco brilho)

Compatível com todos os lavatórios com ou sem 
furo ladrão
Sistema de abertura e fecho garantido para 20000 
ciclos
Rosca inferior de 1.1/4
Sistema anti calcário
Fabricado em latão cromado
Montagem rápida e simples

Ref. :  VCC008 (preto mate)

Compatível com todos os lavatórios com ou 
sem furo ladrão
Sistema de abertura e fecho garantido para 
20000 ciclos
Rosca inferior de 1.1/4
Sistema anti calcário
Fabricado em latão cromado
Montagem rápida e simples

Ref. :  VCC007 (branco mate)

Preço :   13.50 €
Iva não incluído

Preço :   13.50 €
Iva não incluído

Preço :   13.50 €
Iva não incluído

Produto certifi cado

Produto certifi cado

Produto certifi cado

-212-



Compatível com todos os lavatórios 
com ou sem furo ladrão
Sistema de abertura e fecho garantido 
para 20000 ciclos
Rosca inferior de 1.1/4
Sistema anti calcário
Fabricado em latão cromado
Montagem rápida e simples

Ref. :  VCC005 (comprida)

Preço :   9.50 €
Iva não incluído

Compatível com todos os lavatórios 
com ou sem furo ladrão
Sistema de abertura e fecho garantido 
para 20000 ciclos
Rosca inferior de 1.1/4
Sistema anti calcário
Fabricado em latão cromado
Montagem rápida e simples

Ref. :  VCC006

Preço :   13 €
Iva não incluído

Compatível com todos os lavatórios com ou 
sem furo ladrão
Sistema de abertura e fecho garantido para 
20000 ciclos
Rosca inferior de 1.1/4
Sistema anti calcário
Fabricado em latão cromado
Montagem rápida e simples

Ref. :  VCC001

Preço :   9.90 €
Iva não incluído

Compatível com todos os lavatórios com 
ou sem furo ladrão
Sistema de abertura e fecho garantido para 
20000 ciclos
Rosca inferior de 1.1/4
Sistema anti calcário
Fabricado em latão cromado
Montagem rápida e simples

Ref. :  VCC002

Preço :   9.80 €
Iva não incluído

Produto certifi cado Produto certifi cado

Produto certifi cado Produto certifi cado

66x60
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Bicha fl exível em aço inox reforçado
Extensível de 150 a 170cm

Ref. :  FLX001

Preço :   4.50 €
Iva não incluído

Bicha fl exível em latão reforçado
Extensível de 150 a 170cm

Ref. :  FLX003 (peso 370 gr)

Preço :   6.70 €
Iva não incluído

Bicha fl exível em aço inox reforçado
Extensível de 170 a 190cm

Ref. :  FLX004

Preço :   4.95 €
Iva não incluído

Bicha fl exível em PVC de 150 cm
Ref. :  FLX002

Preço :   9.00 €
Iva não incluído

Bicha fl exível em PVC preto mate                               
de 150 cm

Ref. :  FLX005/NG

Preço :   9.90 €
Iva não incluído

Bicha fl exível em PVC de 150cm 
branco mate

Ref. :  FLX005/BL

Preço :   9.90 €
Iva não incluído
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Ref. :    SFR001

Preço :   25 €
Iva não incluído

Ref. :    SFR001/BL

Preço :   28 €
Iva não incluído

Ref. :    SFR001/NG

Preço :   29 €
Iva não incluído

Ref. :    SFD002/NG

Preço :   25 €
Iva não incluído

Ref. :    SFD002

Preço :   21 €
Iva não incluído

Ref. :    SFD002/BL

Preço :   24 €
Iva não incluído
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Ref. :    KITR01

Modelo Rex
Chuveiro de mão com 5 posições em 
ABS ergonómico e anti calcário
Bicha fl exível em aço inox reforçado
Extensível de 170 a 190cm com 
terminações em latão cromado
Suporte orientável em ABS

Preço :   14 €
Iva não incluído

Ref. :  CBP001

Preço :   48 €
Iva não incluído

Bica para banheira abatível em latão 
cromado

60
x6

0

35
x1

5

239
20

22

G
1/

2

Material: Latão
Acabamento: Cromado
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Sifão cromado com copo 
redondo

Ref. :  SCL001

Preço :   8.60 €
Iva não incluído

Sifão com copo quadrado

Ref. :  SCL003

Preço :   28 €
Iva não incluído

Sifão cromado com copo 
reto

Ref. :  SCL002

Preço :   14.80 €
Iva não incluído

Material: Latão e Zamak
Acabamento: cromado

Material: Latão e Zamak
Acabamento: cromado

Material: Latão e Zamak
Acabamento: cromado

Produto certifi cado

Produto certifi cado

Produto certifi cado
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Complementos 
e componentes
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Ref. :  BPR001 Ref. :  BPC003(Latão)

(Latão)

(Latão)

(Latão)

(Latão)

(Latão)

(Latão)

Ref. :  BPF002 Ref. :  BPE004

60mm

70mm

375mm

55mm

70mm

370mm

Ref. :  BTC007Ref. :  BTR006

55mm

165mm
170mm

55mm

70mm

370mm

60mm

360mm

Ref. :  JCD002

13
5m
m

Preço :   20 €
Iva não incluído

Preço :   21 €
Iva não incluído

Preço :   28 €
Iva não incluído

Preço :   29 €
Iva não incluído

Preço :   12 €
Iva não incluído

Preço :   18 €
Iva não incluído

Preço :   69 €
Iva não incluído
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G1/2"

G3/4"

Ø24mm Ø28mm

G1/2"

G3/4"

Ref. :  RR0001

Preço :   14 €
Iva não incluído

Ref. :  RR0003 Ref. :  RR0004
Preço :   4 €
Iva não incluído

Preço :   5 €
Iva não incluído

Ref. :  RR0006
Cartucho cerâmico 35mm

Preço :   9 €
Iva não incluído

Ref. :  RR0008

Ref. :  SMD004Ref. :  SMD006

Cartucho termostático VERNET

Preço :   40 €

Preço :   20 €Preço :   26 €

Iva não incluído

Iva não incluídoIva não incluído

Ref. :  RR0005

Preço :   8 €
Iva não incluído

Cartucho cerâmico 35mm
Ref. :  RR0007

Preço :   10 €
Iva não incluído

Ref. :  RR0009

Ref. :  RR0017

Ref. :  SMD005

Cartucho termostático SEDAL

Preço :   35 €

Preço :   8 €

Preço :   18 €

Iva não incluído

Iva não incluído

Iva não incluído

Ref. :  RR0002

Preço :   11 €
Iva não incluído
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M
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11
5c
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A
X

16
5c

m

Ø25mm

Ø25mm
25X25mm

Ref. :  RR0011

Preço :   60 €
Iva não incluído

Ref. :  RR0012

Preço :   100 €
Iva não incluído

Ref. :  RR0014

Preço :   7 €
Iva não incluído

Ref. :  RR0015

Preço :   5 €
Iva não incluído

Ref. :  RR0016

Preço :   8 €
Iva não incluído

Ref. :  RR0013

Preço :   140 €
Iva não incluído

Ref. :    SMD002

Preço :  19 €
Iva não incluído

Ref. :    SMD001

Preço :   11 €
Iva não incluído

Ref. :   SMD003

Preço :   6 €
Iva não incluído
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Montagem dos sistemas de duche

Passo 1

Passo 5

Passo 9

Passo 2

Passo 6

Passo 3

Passo 7

Passo 4

Passo 8

Instruções de montagem dos embutidos de duche
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Instruções de montagem do modelo Maui

Instruções de montagem do modelo Munichç g

- Pressão de trabalho recomendada 1-5 bars

- Pressão máxima de prova  16 bars

- Temperatura máxima da água 80º

- Temperatura recomendada da água 40º

- Diferença de pressão entre a água quente e fria 1,5 bars

- Recomendas a instalação de fi ltros nas entradas de água

- Montar a parte embutida e colocar o azulejo. Respeitar as indicações do nível mínimo do azulejo especifi cado na peça.

- Uma vez o azulejo colocado, desmontar a placa protetora desenroscando os parafusos- Sacar a placa 

- Montar o corpo tomando em atenção que o vedante em forma de 8 (fi g 5/3) não se mexa da sua posição original. Posicionar em primeiro lugar 

os parafusos laterais e depois os restantes.

DATOS TÉCNICOS DOS MODELOS MUNICH E MAUI

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
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CONDIÇÕES GERAIS 
DE VENDA

Verifi que a mercadoria no momento da sua receção. Não serão aceites reclamações relativas 

a mercadorias não verifi cadas no momento da entrega. A empresa de transportes indicará tal 

situação na guia de transporte.

ENTREGAS

Em caso de devolução, descreva com clareza o motivo da mesma.

A Imex ou o seu representante apenas aceitarão aquelas devoluções que preencham os 

seguintes requisitos:

- O material deverá apresentar algum tipo de defeito de fabrico.

- A embalagem deverá estar em perfeitas condições, caso assim não seja será aplicada 

uma penalização de 10% do valor dessa mercadoria como despesas de receção, revisão e 

manuseamento.

DEVOLUÇÕES

Transferência bancária ou cheque a 30 dias

Qualquer atraso que se produza terá como consequência a interrupção do serviço bem como 

o débito das custas bancárias e outras despesas relacionadas.

FORMA DE PAGAMENTO

Em caso de litígio, ambas as partes submeter-se-ão  aos tribunais de Torrent (Espanha) 

caso tenha sido o fabricante a faturar ou aos tribunais de Vila do Conde caso tenha sido o 

distribuidor a faturar.

TRIBUNAIS

O transporte está incluído para pedidos superiores a 200€ (valor líquido). Caso a encomenda 

não atinja esse valor, serão debitados 7€ de transporte na fatura dessa mercadoria.

TRANSPORTE
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