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Chuveiros de mão
Sensum e Stella, duas séries de chuveiros de mão para todos
os que gostam de um duche simplesmente perfeito. A sua
excelente distribuição de água permite desfrutar do prazer de
um duche desde o primeiro dia.
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Chuveiro de mão Sensum Square 4 funções.

Sensum
Boas prestações
O design moderno de Sensum surpreende pelos seus múltiplos
tipos de jatos de água e pelo seu grande diâmetro. Além de que o
seu design extra plano dá destaque a qualquer espaço de banho.

Ampla gama
O chuveiro de mão Sensum tem diâmetro de 130 mm e
quatro funções distintas: Rain, Tonic, Pulse e a função
relaxante NightRain, às quais se soma os benefícios da
poupança de água até 35% no consumo de água.

Chuveiros de mão
Sensum Round 130/4

Sensum Square 130/4

Sensum Round 130/2

Sensum Square 130/2

Chuveiro de mão Sensum ø 130.
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1 Chuveiro de mão Stella / 2 Torneira T-1000.

Stella
Estética contemporânea
A série combina um cromado sempre brilhante em vários diâmetros com a possilidade de 1 a 3 funções.

Ampla gama
Os duches Stella dispõem de uma ampla gama
que oferece soluções para qualquer necessidade.
Composta por duas soluções com dois diâmetros 80 e
100 mm e a opção de 1 ou 3 funções.
• Chuveiro de mão em quatro versões.
• Set de duche, que incorpora chuveiro de mão,
suporte orientável e flexível de duche em PVC.
• Kit de duche, com chuveiro de mão, barra de duche
de 700 mm e flexível de duche em PVC.

Chuveiros de mão
Stella 100/3

Stella 80/3

Stella 100/1

Stella 80/1

Chuveiro de mão Stella ø 100 e ø 80.
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Sets de duche Stella
O set de duche Stella oferece 2 modelos distintos, com chuveiro
de mão de diâmetro 100 mm, com a possibilidade de escolha entre
1 a 3 funções.
Os sets de duche são compostos por:
chuveiro de mão + suporte articulado + flexível de duche em PVC.

Suporte articulado

Set de duche

Permite ao utilizador regular a orientação do
chuveiro de mão para a posição desejada.

Set Stella 100/3

Flexível de duche
Flexível de PVC anti-torção e resistente de 1,70m.
Permite voltas de 360º evitando assim a deformação
do flexível mediante as torções durante o seu uso.

Stella 100/3

Stella 100/1

+
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Kits de duche Stella
A série Stella oferece 4 modelos de kits de duche, com diâmetro 100 mm
ou 80 mm, com a possibilidade de escolha entre 1 a 3 funções.
Os kits de duche são compostos por:
chuveiro de mão + barra de duche de 700 mm + flexível de duche em PVC.

Barra de duche ajustável

Kit de duche

A barra de duche de 700 mm é composta por dois
suportes de fixação ajustáveis, o que dá uma grande
flexibilidade e conforto na instalação. Além disso o
utilizador pode regular a orientação do chuveiro de
mão para a posição desejada.

Kit Stella 100/3

Flexível de duche
Flexível de PVC anti-torção e resistente de 1,70m.
Permite voltas de 360º evitando assim a deformação
do flexível, durante o seu uso.

Stella 100/3

Stella 80/3

Stella 100/1

Stella 80/1

+

+
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Características e benefícios
Séries Sensum e Stella
Diâmetros disponíveis

Como escolher o chuveiro de mão adequado:

Nas séries Sensum e Stella a Roca oferece três
diâmetros distintos, garantindo assim a satisfação
de todas as necessidades do consumidor.

O nome é composto por duas partes: a primeira
indica o diâmetro do chuveiro de mão e a segunda
indica o número de funções disponíveis.

100/1
diâmetro / função

100% Compatível
Os chuveiros de mão Sensum e Stella são totalmente
compatíveis com qualquer flexível, uma vez, que a
sua conexão é universal com ½” de diâmetro.

Fácil limpeza
Graças ao design integrado dos chuveiros Roca
que incorporam jets flexíveis, evita-se a acumulação
do calcário. Basta passar com o dedo no jet para
eliminar o calcário que poderá ter ficado agarrado.

Seletor de funções
Os nossos chuveiros de mão estão equipados
com um seletor de funções integrado que permite
escolher com facilidade o tipo de jato de água que
se pretende. Prático e funcional.
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Funções dos chuveiros
Sensum e Stella

Rain: Função chuva ativa

Tonic: Função borbulhas tonificante

As suas finas saídas de água proporcionam uma
sensação agradável.

Graduais saídas de água com efeito borbulha que dão
uma sensação reconfortante.

Pulse: Função massagem revitalizante

NigthRain: Função chuva relaxante

Intensas saídas de agua que produzem uma sensação
de bem-estar.

Água e ar unem-se para dar a sensação de conforto à
nossa pele, poupando até 35% de água relativamente à
função Rain. Apenas disponível nos Sensum.
.
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Flexíveis de duche
Os flexíveis Neo-Flex oferecem 3 modelos para combinar na
perfeição com o chuveiro de mão Sensum ou Stella.

Chuveiro de mão Stella 100/3 com Neo-Flex PVC satinado

Chuveiro de mão Sensum Square com Neo-Flex Metálico
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Chuveiro de mão Stella 80/3 com Neo-Flex PVC

Características e benefícios
Flexíveis Neo-Flex
Diversidade de materiais

Flexíveis

Os flexíveis Neo-Flex estão disponíveis em três materiais
diferentes. Pode escolher o tipo que melhor se adapta
ao seu espaço de duche. Além disso, cada material
está disponível em três medidas: 1,50, 1,70 e 2 metros
dependendo da instalação e do uso pretendido.

Resistente e duradouro
Flexível anti-torção e resistente.
Os flexíveis de PVC permitem voltas de 360º evitando
assim a deformação do flexível durante o seu uso.
A grande qualidade dos materiais utilizados conferem
uma resistência que permite suportar altas pressões
sem sofrer qualquer deformação nem alterações no
seu rendimento.

Neo-Flex / PVC Satinado

Compatibilidade 100%
Facilidade e rapidez na instalação, basta enroscar o
flexível na torneira e no chuveiro de mão.
Graças à sua rosca universal de ½” é 100% compatível
com qualquer torneira ou chuveiro de mão.

Neo-Flex / PVC

Neo-Flex / Metálico
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Chuveiros
Os novos chuveiros de duche RainDream e RainSense evocam
experiências sem igual no duche. A perfeita distribuição da água garante
uma surpreendente e agradável sensação.
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Chuveiro de teto: RainDream 400 x 400 mm.

RainDream
Chuveiros extra-planos
Chuveiros de grande diâmetro que podem ser instalados tanto na parede como no teto.
O seu design extra-plano em metal embeleza qualquer espaço de duche.

Chuveiros
RainDream 400 x 400

RainDream ø 400

RainDream ø 300

RainDream 300 x 300

RainDream 250 x 250

Teto ou parede
Graças a opção de suporte Ceiling ou Wall os chuveiros Roca
podem ser instalados tanto no teto como fixos à parede.
Teto 300, 200 e 100 mm

Parede 500, 400 e 300 mm
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Chuveiro de teto: RainSense ø 250 mm.

RainSense
Conforto ao seu alcance
A gama RainSense nasce com o objetivo de aproximar a experiência de chuveiros
de teto ou de parede a todos os utilizadores. Disponíveis em formatos redondos,
quadrados e retangulares, com um cromado resistente e sempre brilhante.

Chuveiros
RainSense 360 x 240 ABS

RainSense ø 250 ABS

RainSense ø 200 Metal

RainSense ø 200 ABS

RainSense 200 x 200 ABS

Teto ou parede
Graças a opção de suporte Ceiling ou Wall os chuveiros Roca
podem ser instalados tanto no teto como fixos à parede.
Teto 300, 200 e 100 mm

Parede 500, 400 e 300 mm
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Colunas de Hidromassagem
As colunas de hidromassagem Roca oferecem a possibilidade de desfrutar ao máximo
do seu espaço de duche, de um modo fácil e rápido. Uma proposta atrativa e funcional
para tonificar o seu corpo ou apenas relaxar, dependendo do momento do dia.

1

2
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1 Coluna de duche: Essential 2.0 / 2 Base de duche: Neo Daiquiri

Essential 2.0
Coluna de duche com sistema de hidromassagem

Estilo no duche
A coluna Essential 2.0 é fabricada em aço inoxidável
e com acabamento mate e um design compacto que
proporciona personalidade ao espaço de duche.

Função hidromassagem
Coluna de hidromassagem com torneira termostática,
chuveiro com efeito chuva, chuveiro de mão e jets
laterais integrados. Uma proposta completa para
desfrutar do duche.

Torneira termostática
A coluna Essential 2.0 está equipada com uma torneira
termostática que regula e mantém a temperatura da
água escolhida pelo utilizador.
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Coluna de hidromassagem: Evolution.

Evolution
Coluna de duche com sistema de hidromasssagem

Em aço inoxidável
A coluna Evolution é fabricada em aço inoxidável com
acabamento brilhante e um design compacto que
confere personalidade ao espaço de banho.

Controlo absoluto
A coluna de hidromassagem Evolution dispõe de
quatro saídas de água, chuveiro superior, cascata,
chuveiro de mão e duas zonas com jets laterais e
o que é ainda mais surpreendente é que Evolution
permite combinar todas estas opções entre si.
Elevando assim a sensação de um duche com a
máxima expressão (sempre que a pressão da água da
instalação o permita).

Torneira termostática
A coluna Evolution está equipada com uma torneira
termostática que regula e mantem a temperatura da
água escolhida pelo utilizador.
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Colunas de duche
As colunas de duche são a combinação perfeita dos três elementos mais
importantes do espaço de duche: torneira, chuveiro de mão e chuveiro.
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Coluna de duche: Event-T Round.

Even-T
Coluna de duche termostática, regulável
em altura e com chuveiros orientáveis.

Versões
Square e Round

Colunas de duche
Event-T Square

Event-T Round

A coluna de duche Event-T oferece
as mesmas prestações em duas
versões, chuveiro de grande caudal
quadrado ou redondo.

Torneira
termostática
As colunas de duche Event-T
estão equipadas com uma torneira
termostática que regula e mantém a
temperatura da água escolhida pelo
utilizador.

Orientável e regulável
Oferece a possibilidade de regular a altura e a
orientação do chuveiro.
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Victoria-T
Coluna de duche com o conforto
de uma torneira termostática

Termostática e versátil
A gama de colunas de duche Victoria-T dispõe de três versões, todas elas com torneira termostática
e chuveiro de grande diâmetro. A versão telescópica permite regular a altura do chuveiro e a versão
de banho com a possibilidade da bica poder rodar e recolher sobre a misturadora, permite encher a
banheira ou tomar um duche com mais conforto e funcionalidade.

Colunas de duche termostáticas
Victoria-T Telescópica

Victoria-T

Victoria-T duche e banho

Bica retrátil

A altura do chuveiro é regulavél entre 800
e 1200 mm.
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Victoria
Prática e funcional com todas as prestações
de uma coluna de duche

Funcionalidade
Na coluna de duche Victoria Monocomando com torneira incorporada, ou na Victoria
Connect, que se pode ligar a qualquer torneira monocomando ou termostática,
garantindo um banho revigorante.
Os dois modelos estão equipados com chuveiro de grande diâmetro.

Colunas de duche
Victoria Monocomando

Victoria Connect
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Sensum Stella

Easyclean

Anti-torção

Universal

Ajustável

Fixações
ajustáveis

Chuveiros de mão

Chuveiros de mão

Sets de duche

Kits de duche

Sensum Round 130/4

Stella 100/3

Stella 100/3

Stella 100/3

Chuveiro de mão com 4 funções:
Rain, Tonic, Pulse, NigthRain.
Cromado.

Chuveiro de mão com 3 funções:
Rain, Tonic, Pulse. Cromado.

Set de duche Stella 100/3:
Chuveiro de mão com 3 funções
Stella 100/3, suporte articulado
e flexível de PVC de 1,70 m.
Cromado.

Kit de duche Stella 100/3:
Chuveiro de mão com 3 funções
Stella 100/3, barra deslizante com
suporte articulado e flexível de PVC
de 1,70 m. Cromado.

Ref. A5B1C03C00

Ref. A5B1D03C00

Ref. A5B1107C00

Ref. A5B1B03C00

Sensum Square 130/4

Stella 100/1

Chuveiro de mão com 4 funções:
Rain, Tonic, Pulse, NigthRain.
Cromado.

Chuveiro de mão com 1 função:
Rain. Cromado.

Ref. A5B1108C00
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Pictogramas

700 mm

Ref. A5B9B03C00

Sensum Round 130/2

Stella 80/3

Stella 100/1

Stella 100/1

Chuveiro de mão com 2 funções:
Rain, NigthRain. Cromado.

Chuveiro de mão com 3 funções:
Rain, Tonic, Pulse. Cromado.

Ref. A5B9107C00

Ref. A5B1103C00

Set de duche Stella 100/1:
Chuveiro de mão com 1 função
Stella 100/1, suporte articulado
e flexível de PVC de 1,70 m.
Cromado.

Kit de duche Stella 100/1:
Chuveiro de mão com 1 função
Stella 100/1, barra deslizante com
suporte articulado e flexível de PVC
de duche de 1,70 m. Cromado.

Ref. A5B9C03C00

Ref. A5B9D03C0

Sensum Square 130/2

Stella 80/1

Chuveiro de mão com 2 funções:
Rain, NigthRain. Cromado.

Chuveiro de mão com 1 função:
Rain. Cromado.

Ref. A5B9108C00

Ref. A5B9103C00

700 mm

RainDream

Chuveiros de grande diâmetro
Stella 80/3

RainDream ø 400

RainDream ø 300

Kit de duche Stella 80/3:
Chuveiro de mão com 3 funções
Stella 80/3, barra deslizante com
suporte articulado e flexível de PVC de
1,70 m. Cromado.

Chuveiro redondo orientável. Aço inoxidávelcromado. Pode instalar-se na parede ou no
teto. Braços opcionais.

Chuveiro redondo orientável. Aço inoxidávelcromado. Pode instalar-se na parede ou no
teto. Braços opcionais.

Ref. A5B2650C00

Ref. A5B2550C00

RainDream 400 x 400

RainDream 300 x 300

Chuveiro quadrado orientável. Aço inoxidávelcromado. Pode instalar-se na parede ou no teto.
Braços opcionais.

Chuveiro quadrado orientável. Aço inoxidávelcromado. Pode instalar-se na parede ou no teto.
Braços opcionais.

Ref. A5B2850C00

Ref. A5B2750C00

Ref. A5B1403C00

700 mm

Stella 80/1

RainDream 250 x 250

Kit de duche Stella 80/1:
Chuveiro de mão com 1 função
Stella 80/1, barra deslizante con suporte
articulado e flexível de PVC de 1,70 m.
Cromado.

Chuveiro quadrado orientável. Aço inoxidávelcromado. Pode instalar-se na parede ou no teto.
Braços opcionais.

Ref. A5B9403C00

Ref. A5B2450C00

700 mm

Braços para chuveiro
Parede

Teto

Braço para chuveiro de parede.

Braço para chuveiro de teto.

Ref. A5B0350C00 500 mm
Ref. A5B0250C00 400 mm
Ref. A5B0150C00 300 mm

Ref. A5B0650C00 300 mm
Ref. A5B0550C00 200 mm
Ref. A5B0450C00 100 mm
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RainSense

Essential 2.0

Chuveiros de grande diâmetro

Colunas de hidromassagem
termostáticas

RainSense ø 250

RainSense ø 200

Essential 2.0

Chuveiro redondo orientável. ABS cromado.
Pode instalar-se na parede ou no teto.

Chuveiro redondo orientável. Aço inoxidávelcromado. Pode instalar-se na parede ou no
teto. Braços opcionais.

Coluna de hidromassagem termostática de
aço inoxidável. Jets integrados.

Braços opcionais.

Ref. A5B2250C00

Ref. A5B2950C00

RainSense ø 200

RainSense 360 x 240

Chuveiro redondo orientável. ABS cromado.
Pode instalar-se na parede ou no teto.

Chuveiro quadrado orientável. ABS cromado.
Pode instalar-se na parede ou no teto.

Braços opcionais.

Braços opcionais.

Ref. A5B2150C00

Ref. A5B3050C00

Ref. A2H0423000

RainSense 200 x 200
Chuveiro quadrado orientável. ABS cromado.
Pode instalar-se na parede ou no teto.
Braços opcionais.

Ref. A5B2350C00

400

200

Braços para chuveiro
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Parede

Teto

Braço para chuveiro de parede.

Braço para chuveiro de teto.

Ref. A5B0350C00 500 mm
Ref. A5B0250C00 400 mm
Ref. A5B0150C00 300 mm

Ref. A5B0650C00 300 mm
Ref. A5B0550C00 200 mm
Ref. A5B0450C00 100 mm

Evolution

Even-T

Pictogramas
Easyclean

Função Rain

Ajustável
ao utilizador

Orientável

Colunas de duche
termostáticas
Evolution

Even-T Square

Even-T Round

Coluna de hidromassagem termostática de
aço inoxidável. Jets integrados e cascata.

Coluna termostática para duche com altura
regulável de 800 a 1200 mm e braço de duche
orientável.

Coluna termostática para duche com altura
regulável de 800 a 1200 mm e braço de duche
orientável.

Ref. A5A2080C00

Ref. A5A9780C00

Ref. A2H0416000

640 max - 580 min

226

600

170

425

150

240 x 360

ø254

800 ÷1200

800 ÷1200
1305
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850
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B

B
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A
150

150

303

303

A
B

900
1000
1100
1200
1700-2100 1800-2200 1900-2300 2000-2400
A
900

A

900

1000

1100

B

1700-2100

1000 -2200

1900 -2300

1200

2000-2400

B

1700-2100

1000
1000-2200

A
900
1000
1100
1200
B 1100
1700-2100
12001800-2200 1900-2300 2000-2400
1900-2300

2000-2400
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Victoria-T

Pictogramas

Easyclean

Universal

Ajustável
ao utilizador

Anti-torção

Função Rain

Resistente

Colunas de duche termostáticas
Victoria-T duche e banho

Victoria-T telescópica

Victoria-T

Coluna termostática para banho-duche com
bica para enchimento de banheira com possibilidade de recolher sobre a misturadora.

Coluna termostática para duche com altura
regulável de 800 a 1200 mm e braço de
duche orientável.

Coluna de duche com torneira termostática
exterior para duche.

Ref. A5A2718C00

Ref. A5A2018C00

Ref. A5A9718C00

562
562

562

400

400

400

139
135

135

ø200
ø200

ø200

ø25
ø25

ø25
950
809

1410

800÷1200

1255

850
2145

B

B

150

A

300
600

A
150
300

150
300
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A
B

A

900

B

1700-2100

900
1000
1100
1200
1000
1100
1200
1700-2100 1800-2200 1900-2300 2000-2400
1000-2200

1900-2300

2000-2400

A
B

1000
1950

1100
2050

1200
2150

Victoria

Neo-Flex

Colunas de duche
Victoria Monocomando

Victoria Connect

Flexível PVC. Satinado. De 2 m.

Coluna monocomando para duche.

Coluna versátil, pode ligar-se a qualquer
torneira monocomando ou termostática (de
banho-duche ou duche).

Anti-torção.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5A9725C00

Ref. A5B9961C00

Ref. A5B2016C00
Flexível PVC. Satinado. De 1,75 m.
Anti-torção.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2116C00
Flexível PVC. Satinado. De 1,50 m.
Anti-torção.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2216C00
Flexível PVC. De 2 m.
Anti-torção.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2316C00
Flexível PVC. De 1,70 m.
Anti-torção.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2416C00
Flexível PVC. De 1,50 m.
Anti-torção.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2516C00

555
562

400

400

135

135
ø200

ø200

Flexível metálico. De 2 m.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2616C00
ø25

Flexível metálico. De 1,70 m.

ø25

1030

Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(ø DN 15 / 1/2” universal)

979 ÷1108
875

Ref. A5B2716C00
825 ÷875

B

Flexível metálico. De 1,50 m.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2816C00

G 1/2"
A

150
215

A
B

1000 A

2030 B

1100
1000 1200
1100

2130
2030 2230
2130

1200
2230
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Nova página Web da Roca
mais funcional e dinâmica
A Roca lançou a nova página web
pensada para si: de fácil utilização, com
procura avançada e comparador de
produtos.
Para que a possa consultar em qualquer
lugar, está otimizada para diferentes
dispositivos: computador, tablet ou
smartphone.
Visite-nos em www.roca.pt

Catálogo Roca App
disponível para iPad e Android

Todos os nosso produtos
ao alcance de um clique.
Rápido e fácil acesso a um catálogo com
mais de 2.500 produtos, constantemente
atualizados.

Roca, S.A.
Apartado 575
Ponte da Madalena
2416-905 Leiria
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
www.roca.pt
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