
Adicionar novos banheiros, 
cozinhas ou lavanderias na sua 

residência ou na sua empresa 
ficou muito mais fácil!
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ÁREAS DE APLICAÇÃO:



Dicas: prever a instalação de esgoto com tubo marrom PVC 32 mm ou 40 mm, um ponto de energia 

de 220V com disjuntor individual e um registro esfera no tubo de saída para eventuais manutenções.

Exemplo I: Como projetar um novo 

banheiro com um triturador sanitário

Exemplo II: Como projetar uma cozinha 

com uma bomba para águas cinzas
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SAÚDE
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Localização: Ribeirão Preto / SP

Data: 2017

Engenheiro: Soeng (SP)

BANHEIRO
PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

O Centro Médico do Riberão Shopping, que 

ocupa área onde antes funcionava um 

estacionamento, adotou o sistema de trituração 

e bombeamento de esgoto para instalar 32 

vasos sanitários e lavatórios, sem necessidade 

de abrir forro de gesso das lojas do shopping 

instaladas no andar inferior.

04



Localização: Itaim Bibi - São Paulo / SP

Data: 2018

Engenheiro: I2N Projetos (SP)

A clínica apostou em tecnologia de 

bombeamento de esgoto da Sanitrit, sem 

quebrar a laje. As bombas e trituradores 

sanitários da Sanitrit permitem a instalação 

de vasos sanitários e lavatórios em qualquer 

lugar, em tempo recorde, sem abrir o forro 

do andar inferior.

PIAS E BACIAS IMPOSSÍVEIS?

NUNCA MAIS!

PROJETO:

PIAS E
BACIAS
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Localização: Tatuapé - São Paulo / SP

Data: 2018

Arquiteto: RAF (SP)
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Precisa instalar um ralo dentro do banheiro mas o 
local não permite fazer uma instalação de esgoto 
por gravidade? A clínica Novamed resolveu o 
problema e instalou 15 bombas de sucção 
SANIFLOOR para instalar ralos em todos os 
banheiros e DML existentes. Ao entrar no ralo, as 
águas residuais são automaticamente aspiradas e 

bombeadas até a canalização principal de esgoto.

PROJETO:

RALO DE
BANHEIRO

RALO DE BANHEIRO IMPOSSÍVEL?

NUNCA MAIS!

Unidade Tatuapé



LAVABO
PROJETO:

LAVABO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Precisa transformar um escritório comercial em uma 
clínica? Mas o condomínio não deixa furar a laje já 
existente para a instalação dos novos banheiros? O 
vaso com triturador embutido SANICOMPACT é a 
melhor opção! Econômico e fácil de instalar, o sistema 
permite instalar um lavabo onde quiser, sem quebrar o 
piso, mesmo sem escoamento gravitacional. Além 
disso, o vaso permite economizar até 60% de água 

comparado com qualquer bacia convencional.

Localização: Itaim Bibi - São Paulo / SP

Data: 2017

Arquiteto: INOAH (SP)
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Unidade Alphaville

08

A Clínica Novamed em Alphaville optou pela 

instalação da bomba SANISHOWER para criar 

15 lavatórios em locais que não tinham saída 

para esgoto. A bomba compacta foi instalada 

de forma discreta dentro de um armário, sem 

quebrar o piso, para levar as águas residuais 

até a canalização de esgoto do prédio.

LAVATÓRIO
PROJETO:

LAVATÓRIO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!Localização: Alphaville / SP

Data: 2018



PIA IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

09

Vai transformar um escritório em consultório 

odontológico, mas a sala não tem nenhum 

ponto de esgoto para evacuar as águas 

residuais da cuspideira? Esta clínica resolveu o 

problema instalando a bomba SANISHOWER 

dentro da parede para conduzir as águas 

residuais até a prumada de esgoto distante.

CUSPIDEIRA
PROJETO:

Localização: Ribeirão Preto / SP

Data: 2018



SUBSOLO
PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Instalamos a elevatória de esgoto compacta 

SANICUBIC 2 para uma drogaria. A elevatória 

de esgoto permite captar as águas residuais 

provenientes dos banheiros e da cozinha 

instalados no subsolo. O sistema bombeia 

automaticamente o esgoto até a rede coletora 

localizada no andar superior.
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Localização: Belo Horizonte / MG

Data: 2018

Engenheiro: Engaja (BH)



Localização: São Paulo / SP

Data: 2018

Construtora: Lock (SP)

Esta clínica optou pela instalação da bomba 

de recalque SANIVITE para criar uma pia, 

sem quebrar o piso e sem gravidade. 

Instalação discreta e sem dores de cabeça.

LAVATÓRIO
PROJETO:

LAVATÓRIO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!
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INTERIORES
CORPORATIVOS
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Localização: JK Financial Center

São Paulo / SP

Data: 2017

Construtora: Informov (SP)

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Precisa instalar um banheiro de diretoria, mas a 

prumada de esgoto fica a 20 metros de distância? 

Instale o triturador sanitário SANIPACK! Nosso 

sistema de bombeamento permite criar um 

banheiro completo com chuveiro e pia onde 

quiser, sem quebrar o piso.

PROJETO:

BANHEIRO
DA DIRETORIA
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Localização: Eldorado Business Tower

São Paulo / SP

Data: 2018

Arquiteto: Athié Wohnrath

LAVABO
PROJETO:

LAVABO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Criação de 2 novos lavabos dentro da área de 

refeição graças ao vaso SANICOMPACT. A 

bomba trituradora embutida no vaso permite 

bombear o esgoto por meio de um tubo PVC de 

32 mm até alcançar a prumada de esgoto 

distante, sem furar a laje. 
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Localização: Aqwa Tower

Rio de Janeiro / RJ

Data: 2018

Arquiteto: Athié Wohnrath

Mais um Food Bar instalado graças a bomba de 

recalque Sanivite. O sistema conduz as águas 

residuais da pia por meio de um tubo de apenas 

32 mm, dentro do piso elevado, para alcançar a 

prumada de esgoto distante. 

FOOD BAR
PROJETO:

COZINHA IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!
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Localização: São Paulo / SP

Data: 2015

Arquiteto: Athié Wohnrath

REFEITÓRIO
PROJETO:

REFEITÓRIO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

A bomba de alto rendimento SANICOM 1 

permite recolher águas residuais provenientes 

de caixas de gordura, tanques e lava-louças. O 

sistema bombeia até 8 metros na vertical ou até 

80 metros na horizontal para alcançar a 

canalização de esgoto existente.
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Localização: Av, Das Nações Unidas, 12901 

São Paulo / SP

Data: 2017

Arquiteto: Kröner Arquitetos

COMMUNITY BAR
PROJETO:
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BAR IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

O escritório de arquitetura da WeWork optou pela 
bomba Sanivite para criar uma copa em um local 
que ficava longe da canalização de esgoto 
principal. Com dimensões reduzidas visando a 
discrição, a bomba foi instalada dentro de um 
gabinete, A bomba SANIVITE eleva as águas 
residuais provenientes da caixa de gordura até 3 
metros na vertical e 30 metros na horizontal,  sem 

necessidade de quebrar a laje. 



Localização: Jardim Paulistano

São Paulo / SP

Data: 2015

Construtora: Informov (SP)

BANHEIRO
PROJETO:
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BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

O escritório Felsberg Advogados optou pela 

instalação da bomba trituradora SANITOP para 

instalar um banheiro particular para a sala da 

Diretoria. A instalação foi feita em tempo 

recorde, sem abrir o forro do andar inferior.
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COPA
PROJETO:

A empresa no andar inferior não autoriza abrir o 

próprio forro para instalar um tubo de esgoto? 

Chega de limitações técnicas! A bomba para 

águas cinzentas da SANITRIT permite criar uma 

copa onde quiser, sem quebrar a laje. Foi a 

solução escolhida para criar uma cozinha com 

caixa de gordura no 11º andar do prédio.

Localização: São Paulo / SP

Data: 2018

COPA IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

FARIA LIMA
FINANCIAL
CENTER
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BANHEIRO
PROJETO:

Um escritório de advocacia optou pela bomba 

trituradora da SANITRIT para criar o novo 

banheiro da diretoria, sem furar a laje. Foi 

instalada uma porta de serviço para facilitar 

futuras operações de manutenção.

Localização: Jardins - São Paulo / SP

Data: 2018

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!



Localização: São Paulo / SP

Data: 2018

Engenheiro: NBR Projetos (SP)

Esse escritório na Torre Z ganhou uma copa 

em um local que ficava distante da prumada 

de esgoto. A bomba SANIVITE permitiu a 

instalação da pia de cozinha sem furar a laje.

COPA
PROJETO:

COPA IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!
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Localização: Torre JK - São Paulo / SP

Data: 2017

Construtora: Hoss (SP)

COPA
PROJETO:

COPA IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

A bomba para uso intensivo SANICOM 1 permite 

instalar uma cozinha com caixa de gordura onde 

quiser, mesmo em locais abaixo ou longe da 

prumada de esgoto. Também permite elevar as 

águas residuais até 8 metros na vertical com 

uma vazão de 110 litros por hora.
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A Athié Wohnrath instalou a estação elevatória 
de esgoto portátil SANICUBIC 2 XL para criar 
vestiários temporários com banheiros no 
próprio canteiro de obras da Torre Niemeyer. 
Instalação fácil e rápida, no segundo subsolo, 
isenta de odor e sem quebrar o piso! O sistema é 
capaz de bombear 10.000 litros por hora, até 14 

metros na vertical.

VESTIÁRIO
PROJETO:

VESTIÁRIO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Localização: Botafogo

Rio de Janeiro / RJ 

Data: 2018

Arquiteto: Athié Wohnrath
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BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

PROJETO:

STAND DE
VENDAS

 
Para novos empreendimentos, uma das grandes 
tendências é a aposta no apartamento modelo 
no próprio stand de vendas para atrair clientes. 
A construtora instalou a elevatória de esgoto 
portátil SANICUBIC 2 XL para levar o esgoto de 
3 banheiros, 2 mictórios e 3 pias funcionais até a 
rede de esgoto da SABESP que fica distante. 

Instalação fácil, rápida e sustentável! 

Localização: São Paulo / SP

Data: 2018
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TOALETE
PROJETO:

O escritório da Engepred ganhou mais 2 lavabos 

para melhorar o conforto de seus funcionários. 

Os 2 trituradores sanitários instalados 

permitem elevar o esgoto dos banheiros até a 

prumada de esgoto do prédio. Instalação 

versátil e não destrutiva, ideal para obras de 

retrofit.

TOALETE IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Localização: Edificio Palácio

Rio de Janeiro / RJ

Data: 2018
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Localização: Faria Lima - São Paulo / SP

Data: 2018

Arquiteto: Athié Wohnrath

BANHEIRO
PROJETO:

Esconder o triturador sanitário dentro de uma 

parede é coisa simples. SANITRIT permite criar 

banheiros elegantes onde quiser, sem quebrar o 

piso, mesmo em locais sem saída para o esgoto.

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!
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Localização: Faria Lima - São Paulo / SP

Data: 2018

Engenheiro: NBR Projetos (SP)

Criação do banheiro da diretoria na Brasil 

Warrant em um local que não tinha saída 

para o esgoto. O triturador SANIBEST PRO 

foi instalado atrás do vaso sanitário, sem 

necessidade de furar a laje.

PROJETO:

BANHEIRO
DA DIRETORIA

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!
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Localização: Petrópolis / RJ

Data: 2016

BANHEIRO
PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

A estação de bombeamento SANICUBIC 2 
foi instalada na fábrica de uma grande 
multinacional em Petrópolis para triturar e 
bombear o esgoto de um vestiário localizado 
no subsolo. As 2 bombas trituradoras 
integradas permitem eliminar o esgoto de 
até 8 banheiros e foram instaladas em 

apenas um dia. 
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Localização: São Paulo / SP

Data: 2019

Engenheiro: DLameza (SP)

BANHEIRO
PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

O emblemático Farol Santander ganhou 
novos banheiros públicos no subsolo graças 
a instalação da elevatória de esgoto 
compacta SANICUBIC 2 XL. Fácil de instalar, 
nossa elevatória evita escavações no piso. 
Solução ideal para obras de retrofit em 

prédios tombados!
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SHOPPING



Localização: Shopping Iguatemi JK

São Paulo / SP

Data: 2017

COFFEE BAR
PROJETO:

PIA DE COZINHA IMPOSSÍVEL?

NUNCA MAIS!

A Dengo, marca brasileira de chocolates e 

cafés, optou pela bomba de recalque 

SANISPEED para instalar uma pia dentro da 

loja do Shopping JK Iguatemi. Instalada de 

forma discreta dentro de um gabinete, a 

bomba permite alcançar a prumada de esgoto 

do shopping, que fica a 20 metros de distância.
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Localização: Shopping Pátio Paulista

São Paulo / SP

Data: 2017

Engenheiro: Ramoska & Castellani (SP)

COZINHA
PROJETO:

COZINHA IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Precisa implantar um restaurante dentro de um 

shopping, mas o local escolhido não permite 

levar o esgoto por gravidade? A elevatória de 

esgoto SANICUBIC 2 permite recolher todas as 

águas residuais de um restaurante e bombear 

até a prumada de esgoto distante.
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Localização: Shopping Center Norte

São Paulo / SP

Data: 2018

PROJETO:

QUIOSQUE IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Precisa instalar um quiosque com pia e 

lava-louças, mas o ponto de esgoto fica longe? É 

só instalar a bomba SANICOM 1 para conduzir 

as águas residuais até a canalização de esgoto 

distante. O sistema permite bombear águas 

cinzas e de temperatura elevada (até 90º C) a 

uma distância de 80 metros.

QUIOSQUE
33



Localização: MorumbiShopping

São Paulo / SP

Data: 2015

PROJETO:

VITRINE REFRIGERADA IMPOSSÍVEL?

NUNCA MAIS!

Como eliminar as águas residuais provenientes de 

uma pia e de uma vitrine refrigerada para sorvete 

quando o ponto de esgoto do shopping fica 

distante? A SANISHOWER resolve! Instalada 

acima do piso, a elevatória bombeia as águas 

residuais até 4 metros na vertical ou 40 metros 

na horizontal, sem quebrar o piso. 

VITRINE
REFRIGERADA
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Localização: MorumbiShopping

São Paulo / SP

Data: 2015

Engenheiro: K2P Projetos (SP)

PROJETO:

CAIXA DE
GORDURA

BANCADA COM PIA IMPOSSÍVEL?

NUNCA MAIS!

A loja ADCOS optou pela instalação da bomba 

SANISPEED para elevar as águas residuais da 

caixa de gordura até 7 metros na vertical, sem 

quebrar a laje. O sistema é fácil de instalar, sem 

necessidade de estar próximo à canalização 

principal de esgoto.
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Localização: Shopping Barra

Salvador / BA

Data: 2018

Engenheiro: Soluenge (BA)

Precisa instalar uma cadeira de cabeleireiro com 

pia dentro de um shopping, mas o local não 

permite fazer uma instalação de esgoto por 

gravidade? O salão de beleza resolveu o problema 

instalando a bomba SANIVITE para fazer o 

recalque das águas residuais até a prumada de 

esgoto do shopping. Sem quebrar a laje! 

LAVATÓRIO
PROJETO:

LAVATÓRIO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

36



Localização: Shopping Iguatemi

São Paulo / SP

Data: 2018

COZINHA
PROJETO:

COZINHA IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Quer criar um novo restaurante dentro de um 

shopping, mas o espaço escolhido não tem 

declividade mínima para evacuar as águas 

residuais por gravidade? Instale bombas de 

recalque compactas dentro de paredes de 

drywall para levar o esgoto proveniente de ralos 

e de caixas de gordura até a prumada do 

shopping, sem furar a laje.
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RESIDENCIAL
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Localização: Alto da Boa Vista

São Paulo / SP

Data: 2018

CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
SANTA HELENA

CLUB HOUSE
PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

O condomínio optou pela estação elevatória de 
esgoto compacta da Sanitrit, para ligar o Club 
House na rede coletora de saneamento. 100% 
vedada e isenta de odor, essa estação é a 
solução ideal para residências com soleira 

negativa ou para construções em subsolo.
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MUDAR O
BANHEIRO
DE LUGAR

PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

“O vaso Sanicompact possibilitou fazer todo o 
encanamento pelo contrapiso para alcançar a 
prumada de esgoto existente, resolvendo meu 
problema sem passar pelo forro do vizinho”, 

contou Marina.

Com o vaso SANICOMPACT não é preciso 
quebrar a laje para passar a tubulação e você 
ainda evita causar riscos à estrutura do prédio. 
O vaso bombeia os resíduos até 3 metros na 

vertical ou 30 metros na horizontal.



Localização: Niterói / RJ

INSTALAÇÃO
DE VASO
SANITÁRIO

PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Já pensou em adicionar um vaso sanitário em 
seu apartamento sem precisar quebrar o piso 
para instalar a tubulação de esgoto? Veja como 
trouxemos a solução para o escritório de 
arquitetura Ana Mereilles. Foi instalado o 
triturador sanitário SANITOP, que tritura os 
resíduos do vaso para bombeá-los até a 
canalização principal do esgoto existente. O 
sistema eleva o esgoto pressurizado até 5 
metros na vertical ou 100 metros na horizontal 
por meio de um tubo PVC de 32 mm. Tudo isso 
sem quebrar o piso e sem precisar de 

autorização do vizinho de baixo!
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TRANSFORMAR
UM CLOSET
EM LAVABO

PROJETO:

LAVABO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Com a solução SANITRIT, um casal viabilizou 
um lavabo no hall de entrada em um imóvel 
residencial onde era impossível quebrar o piso. 
Com a necessidade apenas de uma fonte de 
energia e fornecimento de água, um tubo de 
esgoto de 32 mm passa pelo forro para levar os 
resíduos do novo banheiro até a canalização de 
esgoto de outro banheiro. O sistema tritura os 
dejetos em partículas minúsculas que são 
bombeadas em até 5 metros na vertical e 100 
metros na horizontal, para alcançar o ponto de 
esgoto mais próximo. Chega de quebra-quebra 

e dor de cabeça com reforma! 
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NOVO
BANHEIRO EM
APARTAMENTO

PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Gostaria de adicionar um vaso sanitário em um 
apartamento antigo, mas o vizinho de baixo 
não quer abrir o próprio forro para deixar 
passar o tubo de esgoto? Chega de limitações: 
instale a bomba trituradora SANITOP! É só 
passar um tubo de esgoto de apenas 32 mm 
dentro da parede e do forro, para alcançar o 

ponto de esgoto de outro banheiro.

Instalação sem quebrar o piso e sem abrir o 
forro do vizinho de baixo!

Localização: Copacabana

Rio de Janeiro / RJ
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Localização: Rio de Janeiro / RJ

Data: 2018

BAR EM
APARTAMENTO

PROJETO:

BAR IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

A bomba SANIVITE foi instalada para criar 

um bar dentro de um apartamento em 

Ipanema. A bomba permite conduzir as águas 

residuais até a o ponto de esgoto de outra 

pia. Sem necessidade de passar a tubulação 

pelo forro do vizinho de baixo.
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PROJETO:

Localização: Consolação - São Paulo / SP

Data: 2016

BANHEIRO
COM 
CHUVEIRO

PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Quer valorizar e aumentar o conforto do seu 
imóvel e criar um novo banheiro com chuveiro? 
E como fazer isso de forma rápida e sem 
quebrar o piso? Faça como a arquiteta Lila 
Esther D'Alessandro: instale o triturador 
sanitário SANIPRO! Colocado diretamente no 
piso, o sistema coleta e tritura todos os 
resíduos provenientes do vaso sanitário, 
chuveiro e pia para bombeá-los até a 
canalização principal de esgoto. Ideal para 
instalar facilmente um novo banheiro no seu 
quarto, na área de serviço, no porão ou até 

mesmo na cobertura. 
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OUTROS
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Localização: Xangri-lá / RS

Data: 2017

Instalador: Quântica Eventos

CONTAINER
PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

O banheiro container com vasos e chuveiros para 
eventos tem ganhado cada vez mais espaço nos 
últimos anos, demonstrando modernidade e 
praticidade. A estação elevatória de esgoto 
SANICUBIC 2 foi a solução escolhida pela 
empresa Quântica Eventos para ligar facilmente 
dois containers à rede de esgoto que ficava 
distante (80 metros). A instalação foi rápida, sem 

escavação no piso.
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Localização: Salvador / BA

Data: 2018

Engenheiro: Soluenge (BA)

METRÔ DE
SALVADOR

PROJETO:

BANHEIRO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Precisa adicionar banheiros públicos no subsolo, 
mas o local não permite fazer grandes escavações 
para instalar um sistema convencional de recalque? 
Este problema foi resolvido instalando a elevatória 
de esgoto compacta SANIUBIC 2. Essa elevatória 
de 45 litros possui 2 bombas trituradoras que 
permitem bombear o esgoto até 11 metros na 

vertical com um tubo de apenas 50 mm. 

BANHEIRO
PÚBLICO
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VESTIÁRIO IMPOSSÍVEL?
NUNCA MAIS!

Como instalar vestiários com banheiros dentro 
de um galpão, quando o ponto de esgoto 
próximo fica 10 metros mais alto? A 
concessionária do VLT Carioca optou pela 
estação elevatória de esgoto SANICUBIC 2. As 
duas bombas trituradoras integradas permitem 
triturar e elevar o esgoto até 11 metros na 
vertical. O sistema dispensa furação na laje e 

evita qualquer risco de odores

Localização: Rio de Janeiro / RJ

Data: 2016

VESTIÁRIOS EM GALPÃO
PROJETO:
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INSTALE VOCÊ TAMBÉM O SEU APARELHO SANITRIT!

Tel.: (11) 3052-2046 • E-mail: sanitrit@sanitrit.com.br

Showroom: Rua Maria Figueiredo, 595 - cj. 25 - Paraíso - São Paulo / SP

www.sanitrit.com.br

/sanitrit.brasil /SFA Sanitrit Brasil @sanitritbrasil


