
Problema:

O Diretor Geral queria 
adicionar um banheiro ao 
lado de seu novo escritório.

A canalização principal 
de esgoto ficava muito 
longe do escritório para 
realizar uma evacuação 
gravitacional.

Quebrar o chão para 
prolongar o ramal de 
esgoto teria um alto custo 
e seria quase impossível 
executar.

Solução:
 
O triturador Sanitop® foi 
instalado atrás do vaso 
sanitário e ligado ao lavátorio, 
sem escavar o piso.
 
O Sanitop® tritura e bombeia 
os resíduos verticalmente e 
horizontalmente, de modo a 
alcançar facilmente o ramal 
principal de esgoto. 

O projeto foi realizado 
em tempo recorde, sem 
desperdício de materiais e  
com  menor mão de obra.

√

√

√

√

√

√

Novo prédio, na Cidade Jardim, em SP
Vaso sanitário e lavatório instalados no 

escritório do Diretor Geral.
Sanitop® instalado no chão e embutido na 

parede, por trás de uma portinhola de serviço.

Sanitop® bombeia em 2mts na 
vertical até o ramal principal de 

esgoto, no andar superior.

A bomba trituradora SANITOP® viabiliza banheiro  
no novo escritório da Advocacia Felsberg na         

Av. Cidade Jardim, em São Paulo, Brasil. 

SANITOP®



Problema:

O Banco Credit Suisse 
precisava montar uma 
cozinha com pia lavatório, 
para facilitar o serviço de 
café na sala de recepção     
do 10°andar.

O espaço livre existente   
para montar a cozinha, 
não tinha uma saída para 
o esgoto que evacuasse as 
águas residuais da pia.

A construtora responsável, 
não queria alterar a 
arquitetura do prédio, nem 
quebrar o piso para criar uma 
fossa com bomba submersa.

Solução:

A bomba Sanispeed® foi 
instalada diretamente no chão 
em apenas meio dia, sem 
quebrar o piso.

A bomba eleva as águas 
residuais quentes até o andar 
superior e até 5 metros 
horizontalmente, para atingir 
o ramal principal de esgoto        
do prédio.

A instalação foi feita sem 
afetar a rotina de negócios 
da empresa, gerando uma 
excelente relação custo x 
benefício.
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√

√

Com a bomba Sanispeed®, o Banco Credit 
Suisse montou uma cozinha em tempo recorde,              

sem quebra-quebra!

Salão de entrada do banco Crédit Suisse,
Torre Infinity no Itaim Bibi.

Cozinha com pia lavatório.
Sanispeed® instalado no chão, escondido 

dentro do armario da cozinha.

Sanispeed® bombeia até 2 metros 
verticalmente, com pequenos 

tubos de 32 mm.

SANISPEED®



Problema:

O Gerente da Galeazzi & 
Associados queria instalar 
uma nova sala de reunião 
com banheiro, para a 
diretoria.

O espaço escolhido para 
instalar o banheiro não 
tinha saída para esgoto.

Escavar o piso e prolongar 
o ramal de esgoto era 
impossível por falta de 
declive suficiente entre 
o banheiro e o ponto de 
esgoto distante.

Solução:

O Sanitop® foi instalado para 
evacuar as águas residuais do 
vaso sanitário por até 2 metros 
na vertical e 8 metros na 
horizontal.

A tubulação de esgoto de 
32mm foi fácil de instalar e 
esconder dentro do teto de 
gesso da sala de reunião, até   
o ponto de esgoto principal.

Sanitop® permitiu mudar o 
layout exatamente da maneira 
desejada, tendo o banheiro no 
local ideal, com menos custo.
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√

√

Salão de entrada de Galeazzi & Associados.
Sanitop® escondido na parede com 

tubo de evacuação de 32mm.

O triturador Sanitop® possibilitou um banheiro          
a mais na sala de reunião da diretoria de     

Galeazzi & Associados.

Sanitop® bombeia em 2mts 
na vertical e 8mts pelo teto da 
sala de reuniões até o ramal 

principal de esgoto.

Banheiro ao lado da sala de reunião.

SANITOP®



Problema:

Em um empreendimento 
residencial, o projeto 
não previu uma cozinha   
destinada às refeições dos 
funcionários no subsolo   
do prédio.

A aquiteta Mariana Takagi 
não queria instalar uma 
bomba submersa para 
evitar a escavacão do piso    
e odores incômodos.

Solução:

A arquiteta optou pela bomba 
SANIVITE®, fácil de instalar e 
concebida para evacuar águas 
cinzentas.

Em apenas um dia a instalação 
da cozinha ficou pronta, sem 
escavar a chão para criar uma 
fossa.

Foi feito apenas um corte na 
parte posterior do gabinete, 
sob a pia, para passagem da 
tubulação até o teto, cerca de 
2,80 metros de altura.
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√

√
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√

Condomínio residencial em Marília/SP
Sanivite® escondido dentro do gabinete e ligado 

ao esgoto por um tubo vertical de 32mm.
Sanivite® recolhe é evacua automaticamente as 
águas quentes da pia da cozinha no subsolo.

Bomba sanitária Sanivite® gera solução rápida 
em edifício residencial na cidade de Marília,   

interior de São Paulo.

Cozinha do condomínio, 
localizada no subsolo.

SANIVITE®


