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BANHEIRAS SOLTAS e METAIS PARA BANHEIRAS 
acessíveis, criativos e inteligentes que geram uma experiência facilitada 

e única de conforto, comprometida com a beleza funcional, 
que acrescenta na decoração e no bem-estar de seus clientes.

Design diferenciado 
com forma ergonômica 

As banheiras IMMERSI diferenciam-se por sua natureza solta (freestanding), dispensando  
inconveniências e custos extras de uma obra tradicional, necessitando somente de um ponto de 
esgoto no chão e eliminando riscos de infiltração. Por ser solta, é facilmente transferível em caso de 
mudança de imóvel, tornando-se uma verdadeira obra de arte nos espaços de banho. 

A matéria-prima é de base acrílica branca e todos os modelos são cuidadosamente desenvolvidos 
de forma ergonômica para um maior conforto. É higiênica, não porosa, brilhante e de fácil limpeza, 
sem acumular gorduras corporais, desbotar ou manchar. Sua alta resistência e demais qualidades 
são asseguradas pela garantia de 10 anos.Todas as banheiras possuem válvula de escoamento e 
ralo ladrão com acabamento cromado de alta qualidade.

Garantia de 10 ANOS 
para banheiras e metais

Acompanha 
válvula de escoamento 

e ralo ladrão

Solta Prática Sem obras Fácil 
instalação

Fácil 
transporte

Sem 
infiltração

ENTENDA A MATÉRIA-PRIMA

DIFERENCIAIS

DESIGN DIFERENCIADO | CURVAS | ANGULAÇÕES ACENTUADAS | ERGONÔMICA 
FÁCIL LIMPEZA | ALTA RESISTÊNCIA | AGRADÁVEL AO TOQUE | NÃO ESCORREGA | ALTO BRILHO
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EMBAÚNOVA!
Banheiras Soltas Modernas

Simples e moderna, a banheira Embaú 
encanta pelos detalhes. Ideal para salas de banho 

compactas e contemporâneas.

DIMENSÕES: 1300 (C) x 800 (L) x 750 (A) mm

REFERÊNCIA: IM1023

EMBAÚ

38 kg 247 LPara 
1 pessoa
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AÇORESNOVA!
Banheiras Soltas Modernas

Compacta e moderna, a Banheira Açores 
é a opção perfeita para quem procura conforto 

aliado à praticidade.

DIMENSÕES: 1400 (C) x 800 (L) x 700 (A) mm

REFERÊNCIA: IM1022

AÇORES

40 kg 236 LPara 
1 pessoa
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COLUMBIA
Banheiras Soltas Modernas

Ideal para quem busca uma banheira para 
acomodar até duas pessoas. 

Arredondada e espaçosa, a Columbia é a opção perfeita 
para compor espaços contemporâneos de relaxamento 

e bem-estar.

DIMENSÕES: 1400 (C) x 1400 (L) x 600 (A) mm

REFERÊNCIA: IM1009

COLUMBIA

Para até
2 pessoas 52 kg 440 L
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GAMBOA
Banheiras Soltas Modernas

Suas linhas arredondadas e simétricas tornam-se a escolha 
ideal para quem busca uma banheira de imersão para espaços 

menores e sofisticados. A banheira Gamboa é moderna 
e funcional, responsável por trazer valor e design para a 

composição do ambiente.

DIMENSÕES: 1500 (C) x 800 (L) x 600 (A) mm

REFERÊNCIA: IM1007

GAMBOA

Para 
1 pessoa 42 kg 290 L
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ENSEADA
Banheiras Soltas Modernas

Design arrojado, moderna e de angulação única. Responsável 
por proporcionar um banho confortável e momentos singulares 
de relaxamento para até duas pessoas. A Enseada é a escolha 

de quem está em busca de espaços que valorizam comodidade, 
estilo e inovação.

DIMENSÕES: 1700 (C) x 700 (L) x 600 (A) mm

REFERÊNCIA: IM1005

ENSEADA

Para até
2 pessoas 45 kg 290 L
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ATLÂNTIDA
Banheiras Soltas Modernas

Reconhecida por sua beleza e intensidade, a banheira Atlântida é 
representada por suas curvas e inclinações acentuadas. Encanta 
a todos que desejam um estilo notável e singular, tornando-se 

protagonista do ambiente.

DIMENSÕES: 1700 (C) x 800 (L) x 720 (A) mm

REFERÊNCIA: IM1012

ATLÂNTIDA

Para 
1 pessoa 46 kg 270 L
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ITAPEMA
Banheiras Soltas Modernas

A banheira Itapema encanta por meio de suas linhas 
arredondadas e contornos delicados, tornando-se ideal para 

espaços de banho dinâmicos, modernos e práticos. Seu lado 
de angulação elevada permite o apoio das costas e a largura 

reduzida na extremidade dos pés cria a sensação de abraço do 
corpo, garantindo um banho extremamente relaxante.

DIMENSÕES: 1700 (C) x 800 (L) x 800 (A) mm 

REFERÊNCIA: IM1004

ITAPEMA

Para 
1 pessoa 47 kg 257 L
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IBIRAQUERA
Banheiras Soltas Modernas

Com design assimétrico, linhas modernas e lateral linear a 
Ibiraquera promete dinamizar o ambiente por meio de seu apoio 

na parede. Única e funcional, é a solução de quem busca o 
máximo aproveitamento de todos os cantos da sala de banho.

DIMENSÕES: 1700 (C) x 1000 (L) x 600 (A) mm

REFERÊNCIA: IM1013

IBIRAQUERA

Para 
1 pessoa 62 kg 355 L
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CAMPECHE
Banheiras Soltas Modernas

A banheira Campeche proporciona o máximo de conforto no 
momento do banho. Dona de um design moderno e arrojado 

possui amplitude para apoio das costas em uma de suas 
extremidades.

DIMENSÕES: 1750 (C) x 800 (L) x 590 (A) mm 

REFERÊNCIA: IM1006

CAMPECHE

Para 
1 pessoa 47 kg 285 L
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ZIMBROS
Banheiras Soltas Modernas

Charme e modernidade fazem da banheira Zimbros uma opção 
composta de sofisticação em máximo estilo. Suas bordas finas e 

acentuadas garantem o melhor apoio das costas.

DIMENSÕES: 1750 (C) x 830 (L) x 880 (A) mm 

REFERÊNCIA: IM1011

ZIMBROS

Para 
1 pessoa 55 kg 295 L
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DEVON
Banheiras Soltas Clássicas

Banheira de imersão com toda a elegância do design vintage, 
ideal para ambientes clássicos. Comporta até duas pessoas e  

possui pés em alumínio nas opções branco ou cromado. 

DIMENSÕES: 1730 (C) x 780 (L) x 650 (A) mm

REFERÊNCIA:    IM1001    |    IM1001BR

DEVON

PÉS CROMADOS PÉS BRANCOS

32 kg 205 LPara até
2 pessoas
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FLORIAN
Banheiras Soltas Clássicas

Banheira clássica de pequenas dimensões para espaços 
reduzidos decorados com o charme provençal. Com uma lateral 

angulada para o extremo conforto do usuário e a outra reta, a 
banheira apresenta a delicadeza do estilo clássico na borda e 

nos pés de alumínio, que podem ser no acabamento 
branco ou cromado. 

DIMENSÕES: 1350 (C) x 740 (L) x 640 (A) mm

REFERÊNCIA:    IM1002    |    IM1002BR

FLORIAN

Para 
1 pessoa

PÉS CROMADOS PÉS BRANCOS

22 kg 126 L
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ANTIGUA
Banheiras Soltas Clássicas

Banheira para ambientes charmosos com design retrô. Com 
as duas laterais elevadas e anguladas, permite acomodar 

confortavelmente duas pessoas. A banheira encanta, com pés 
clássicos de alumínio, que podem ser no acabamento 

branco ou cromado.

DIMENSÕES: 1750 (C) x 730 (L) x 770 (A) mm

REFERÊNCIA:    IM1018    |    IM1018BR 

ANTIGUA

PÉS CROMADOS PÉS BRANCOS

32 kg 195 LPara até
2 pessoas
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TIBONE
Misturador de Piso Moderno

Misturador para banheira com ducha manual de design 
moderno e linhas arredondadas. Produzido em liga de cobre com 
acabamento cromado e de fácil instalação, o misturador garante 

fluidez e harmonia aos projetos de banho contemporâneos.

DIMENSÕES: 230 (C) x 173 (L) x 1217 (A) mm

REFERÊNCIA: IM2001

TIBONE

154

110º
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COLUMBO
Misturador de Piso Clássico

Misturador para banheira com ducha manual de design clássico, 
produzido em liga de cobre com acabamento cromado com 
detalhes em cerâmica branca. Com suas curvas elegantes e 

praticidade na montagem, traz beleza estética e funcional aos 
espaços de banho mais tradicionais.

DIMENSÕES: 264 (C) x 218 (L) x 1023 (A) mm

REFERÊNCIA: IM2000

COLUMBO

264,5

150

218



www.immersi.com.br

contato@immersi.com.br

(51) 3023-4233


