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Autoclismos WISA,
desde 1865



A WISA produz produtos sanitários 
inovadores desde 1865. 

Com sede em Arnhem, nos Países Baixos, 
tem uma gama alargada de produtos, tais 
como autoclismos, estruturas para sanitários 
suspensos e placas de comando. 

Em 2015 foi adquirida pela Fluidmaster, 
um dos maiores fabricantes mundiais de 
mecanismos de descarga.



Estruturas reduzidas.
Moldura de 40x40mm
Desenhado para aguentar 
até 400Kg de carga.

Altura ajustável. 
até 47cm

Painéis de comando. 
Disponíveis em várias 
cores e modelos.

Protecções de obra e
 ajuda ao  instalador.

Válvulas de enchimento 
rápida e silenciosas.

Abraçadeira de click.
Fácil ajuste final do 
joelho de saída.

Excêntrico fornecido.
Joelhos de saída em 
90x90 mm com excêntrico
para fácil instalação.

Duas medidas para
 fixação de sanitas de 180 
ou 230 mm.

Estruturas lacadas
de cor azul.

Válvulas de corte 1/2” 
pré instaladas.
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ESTRUTURA DE SANITA 
PARA PAREDES LIGEIRAS

Estrutura de sanita suspensa com autoclismo interior 
para aplicação à frente de paredes de alvenaria e 
acabamento em parede ligeira ou em calha técnica
de suporte a paredes ligeiras.

• Estrutura com autoclismo para sanita suspensa
• Estrutura lacada de cor azul
• Pés de apoio reguláveis em altura (47 cm)
• Dupla descarga 3/6 L
• Isolamento anti-condensação
• Torneira de bóia silenciosa
• Torneira de corte de esquadria pré-instalada
• Ligação ao abastecimento de água 1/2”
• Kit de fixação à parede e ao solo
• Comando frontal
• Estrutura resistente até 400 kg
• 10 anos de garantia
• 25 anos de disponibilidade de peças de substituição
• Marcação CE EN14055

REF. DESCRIÇÃO
WS14040201 Estrutura Sanita p/ Paredes Ligeiras

CARACTERÍSTICAS

10

VIDEO DE 
INSTALAÇÃO 
DISPONÍVEL
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ESTRUTURA DE SANITA 
PARA PAREDES LIGEIRAS (90MM)

Estrutura de espessura reduzida ( 90 mm ) para sanita 
suspensa com autoclismo interior, para aplicação à 
frente de paredes de alvenaria com acabamento em 
parede ligeira ou calha técnica de suporte 
a paredes ligeiras.

• Estrutura com autoclismo para sanita suspensa
• Estrutura lacada de cor azul
• Pés de apoio reguláveis em altura (20 cm)
• Dupla descarga 3/6 L
• Isolamento anti-condensação
• Torneira de bóia silenciosa
• Torneira de corte de esquadria pré-instalada
• Ligação ao abastecimento de água 1/2”
• Kit de fixação à parede e ao solo
• Comando frontal
• Estrutura resistente até 400 kg
• 10 anos de garantia
• 25 anos de disponibilidade de peças de substituição
• Marcação CE EN14055

REF. DESCRIÇÃO
WS14040401 Estrutura Sanita Paredes Ligeiras 90

CARACTERÍSTICAS

10

VIDEO DE 
INSTALAÇÃO 
DISPONÍVEL
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ESTRUTURA DE SANITA 
PARA PAREDES ALVENARIA

Estrutura de sanita suspensa com autoclismo interior 
para aplicação em paredes de alvenaria.

• Estrutura com autoclismo para sanita suspensa
• Estrutura metálica galvanizada
• Pés reguláveis em altura (18 cm)
• Dupla descarga 3/6 L
• Isolamento anti-condensação
• Torneira de boia silenciosa
• Torneira de corte de esquadria pré-instalada
• Ligação ao abastecimento de água 1/2”
• Kit de fixação à parede e ao solo
• Comando frontal
• Estrutura resistente até 400 kg
• 10 anos de garantia
• 25 anos de disponibilidade de peças de substituição
• Marcação CE EN14055

REF. DESCRIÇÃO
WS14040101 Estrutura Sanita Paredes Alvenaria

CARACTERÍSTICAS

10

VIDEO DE 
INSTALAÇÃO 
DISPONÍVEL
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COMANDOS DESCARGA
CIRCLE

• Acionamento mecânico
• Dupla descarga 3 / 6L
• Material ABS
• Força de acionamento < 15N
• 10 anos de garantia
• 25 anos de disponibilidade de peças 
de substituição

REF. DESCRIÇÃO

10

WS14020511 Circle Cromado Brilho

WS14020512 Circle Cromado Mate

WS14020513 Circle Branco

WS14020514 Circle Preto Soft
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COMANDOS DESCARGA
SQUARE

10

• Acionamento mecânico
• Dupla descarga 3 / 6L
• Material ABS
• Força de acionamento < 15N
• 10 anos de garantia
• 25 anos de disponibilidade de peças 
de substituição

REF. DESCRIÇÃO

WS14020521 Square Cromado Brilho

WS14020522 Square Cromado Mate

WS14020523 Square Branco

WS14020524 Square Preto Soft
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KIT ESTRUTURA COM COMANDO
PAREDES LIGEIRAS

REF. DESCRIÇÃO

WS14050121 KIT Paredes Ligeiras
 + Comando Square Cromado

REF. DESCRIÇÃO

WS14050123 KIT Paredes Ligeiras
  + Comando Square Branco

REF. DESCRIÇÃO

WS14050111 KIT Paredes Ligeiras
  + Comando Circle Cromado

REF. DESCRIÇÃO

WS14050113 KIT Paredes Ligeiras
 + Comando Circle Branco

10

VIDEO DE 
INSTALAÇÃO 
DISPONÍVEL
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KIT ESTRUTURA COM COMANDO
PAREDES ALVENARIA

REF. DESCRIÇÃO

WS14060121 KIT Paredes Alvenaria 
+ Comando Square Cromado

REF. DESCRIÇÃO

WS14060123 KIT Paredes Alvenaria
+ Comando Square Branco

REF. DESCRIÇÃO

WS14060111 KIT Paredes Alvenaria 
+ Comando Circle Cromado

REF. DESCRIÇÃO

WS14060113 KIT Paredes Alvenaria
 + Comando Circle Branco

10

VIDEO DE 
INSTALAÇÃO 
DISPONÍVEL



• Kit de fixação à parede e ao solo
• Entrada de água regulável em altura
• Estrutura resistente até 400 Kg
• Curva de descarga giratória e regulável em altura
• Estrutura regulável em altura para uma utilização confortável

LAVATÓRIO 

BIDÉ URINOL 
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ESTRUTURA DE LAVATÓRIO 

Estrutura de lavatório suspenso para aplicação à frente 
de paredes de alvenaria e acabamento em parede ligeira 
ou em calha técnica de suporte a paredes ligeiras.

• Estrutura metálica com perfil 30x30 mm
• Estrutura lacada de cor azul
• Pés de apoio reguláveis em altura (48 cm)
• Entrada de água regulável em altura
• Kit de fixação à parede e ao solo
• Curva de descarga giratória com fixação regulável em altura
• Estrutura resistente até 400 kg
• 10 anos de garantia
• 25 anos de disponibilidade de peças de substituição
• Marcação CE EN14055

REF. DESCRIÇÃO
WS14040303 Estrutura Lavatório

CARACTERÍSTICAS

10
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ESTRUTURA DE BIDÉ 

Estrutura de bidé suspenso para aplicação à frente de 
paredes de alvenaria e acabamento em parede ligeira ou 
em calha técnica de suporte a paredes ligeiras.

• Estrutura metálica com perfil 30x30 mm
• Estrutura lacada de cor azul
• Pés de apoio reguláveis em altura (48 cm)
• Entrada de água regulável em altura
• Kit de fixação à parede e ao solo
• Curva de descarga giratória com fixação regulável em altura
• Distância de fixação do bidé 180 ou 230 mm
• Estrutura resistente até 400 kg
• 10 anos de garantia
• 25 anos de disponibilidade de peças de substituição
• Marcação CE EN14055

REF. DESCRIÇÃO
WS14040302 Estrutura Bidé

CARACTERÍSTICAS

10
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ESTRUTURA DE URINOL 

Estrutura de urinol suspenso para aplicação à frente de 
paredes de alvenaria e acabamento em parede ligeira 
ou em calha técnica de suporte a paredes ligeiras.

• Estrutura metálica com perfil 30x30 mm
• Estrutura lacada de cor azul
• Pés de apoio reguláveis em altura (48 cm)
• Entrada de água regulável em altura
• Kit de fixação à parede e ao solo
• Curva de descarga giratória com fixação regulável em altura
• Fixação do urinol ajustável
• Estrutura resistente até 400 kg
• 10 anos de garantia
• 25 anos de disponibilidade de peças de substituição
• Marcação CE EN14055

REF. DESCRIÇÃO
WS14040304 Estrutura Urinol

CARACTERÍSTICAS

10
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Comércio  por grosso de Metais
e Acessórios de Braga S.A.

Lugar do Barreiro, Apartado nº4
4730-908 Vila de Prado
VILA VERDE - PORTUGAL

Tlm: +351 964 246 000
Tel: +351 253 929 600
Fax: +351 253 929 611

comercial@mebra.pt
www.mebra.pt


