catálogo

Cada detalhe uma preciosidade.
Sinta a experiência Sabbia.

Sabbia.
Areia em italiano.
O contato com as águas e o vento faz que pequenos
fragmentos de rochas dancem suas próprias
canções e transformem-se em partículas únicas e
belas, onde cada detalhe é uma expressão pura de
singularidade. Ao serem vistos de perto, os grãos
de areia se revelam verdadeiras pedras preciosas,
com brilho, cores e formas que surpreendem por
tamanha beleza, assim como os produtos Sabbia.
Nosso processo de produção é exclusivo. Primamos
pela qualidade, desde a seleção da matéria-prima
até os toques ﬁnais. Por esse motivo, contamos com
proﬁssionais atenciosos que realizam o acabamento
à mão, peça a peça. Aqui, os colaboradores prezam
pela experiência satisfatória do cliente, a ﬁm de
entregar cada produto como uma preciosidade.
Todo o cuidado envolvido em cada uma das etapas
também está presente na nova marca da Sabbia.
Completamente atualizada e moderna, a identidade
visual é um reﬂexo dos sete anos de história da
empresa. O símbolo remete à forma de uma pedra
preciosa já lapidada que, assim como um produto
da Sabbia, recebe um acabamento meticuloso para
se transformar em uma joia singular.
Cada detalhe uma preciosidade.
Sinta a experiência Sabbia.
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Conheça os
produtos
fabricados em
Duramatt

Duramatt é um material de tecnologia do tipo
solid surface , desenvolvido
exclusivamente para a linha de produtos Sabbia. Produzido com minerais
naturais e resina, resulta em um composto homogêneo de alta performance,
naturalmente branco.
É resistente, higiênico e facilmente reparável. Sua composição não porosa
assegura uma superfície que não mancha ou desbota. O toque agradável
presente em cada produto garante conforto absoluto.
Seu design moderno, com linhas precisas e acabamento meticuloso, torna
o Duramatt um excelente material para especiﬁcação de projetos de alto
padrão. Além dessas características, ainda é possível escolher entre as opções
de acabamento em brilho oufosco acetinado , compondo combinações
perfeitas com os demais elementos do ambiente.

SUPERFÍCIE FOSCA OU BRILHO
Não mancha
ou desbota

08

ALTA RESISTÊNCIA

ISOLAMENTO TÉRMICO

Material resistente
e recuperável

Àgua quente
relaxante por mais
tempo

ERGONOMIA

PRECISÃO

FÁCIL LIMPEZA

Banheiras amplas e
confortáveis. Cubas com
design e funcionalidade

Ângulos e raios
perfeitos reforçam
o design

Higiênico, material
sem porosidade

AGRADÁVEL AO TOQUE

REPARÁVEL

5 ANOS

Superfíce agradável ao
toque, material não
é gelado

Material facilmente
reparável

Garantia
de fabricação

09

Banheira

Paraty

Inspirada no formato único das pétalas de
uma tulipa, a banheira Paraty possui um
design delicado e feminino. Não por acaso,
leva o nome de uma das cidades mais
charmosas do brasil. O amplo espaço
interno é uma atração à parte.
A banheira Paraty acomoda até duas
pessoas e seu desenho ergonômico
proporciona extremo conforto com apoio
para a cabeça.

45 - 1 cm

120 cm

89 cm

70 cm

62 cm

+

325 litros

250 litros

84 cm

Dimensões (C x L x h): 168 x 89 x 62 cm
Peso: 116 kg

168 cm

Fabricado em
10

11

Banheira

Angra

Ideal para dois, ampla a sós. Para
quem gosta de quebrar paradigmas e
inovar ao projetar ambientes, unindo
design, funcionalidade e requinte, a
banheira Angra é o investimento perfeito.
Espaçosa, moderna e ergonômica, é a
escolha de renomadas personalidades,
empreendimentos e proﬁssionais por
garantir relaxamento, bem-estar e um
conforto digno de SPA.
Os materiais das banheiras Sabbia
carregam a característica de serem
higiênicos e não porosos. Não por acaso,
as banheiras de imersão são as preferidas
nos hotéis e SPAs Brasil afora.

Fabricado em
12

CINZA
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Banheira

Petrópolis

A banheira estilo vitoriana em sua versão
reinventada e modernizada. Ao harmonizar
o clássico e o contemporâneo, a banheira
Petrópolis leva o melhor dos dois mundos
até a casa dos clientes que valorizam o
banho de imersão com requinte.
Seu desenho escultural é destacado pelas
curvas da borda, que proporciona charme
e modernidade ao produto. Espaçosa, sua
curvatura foi projetada para maximizar o
conforto e despertar o desejo de não sair
mais da banheira.
Os pés metálicos reforçam sua essência
vitoriana e elevam a banheira Petrópolis a
um estado de excelência.

CORES DE PÉS DISPONÍVEIS
DA BANHEIRA PETRÓPOLIS

Fabricado em
14

DOURADO

Demais cores sob consulta.

CROMADO

15

Banheira

Sampa

Bela e envolvente, a banheira Sampa
chama a atenção pelo seu lindo e
compacto design. Inspirada na metrópole
brasileira, oferece máximo conforto em
espaço reduzido. Com apenas 149 cm,
adequa-se à maioria dos ambientes.
O usuário é abraçado por suas curvas
aconchegantes com encosto para a
cabeça, desfrutando todos os benefícios
do banho de imersão.

Dimensões (C x L x h): 148 x 79 x 68 cm

Fabricado em
16

CINZA
RÚSTICO
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Banheira

Floripa

Inspirada no bem-estar que as praias
de Florianópolis proporcionam aos seus
visitantes, a Banheira Floripa é um oásis
de relaxamento. Suas curvas delicadas se
adaptam ao corpo, e seu amplo encosto
possibilita maior conforto, com apoio para
a cabeça.
Com a Banheira Floripa, é possível estar
de férias o ano todo. A Sabbia leva o bemestar da praia até a casa dos clientes.

Peso: 124 kg

Fabricado em
18

19

Banheira

Bahia

A Banheira Bahia possui um formato
acolhedor, que convida ao relaxamento.
Seu design atemporal e minimalista a
torna uma escolha eﬁciente para diferentes
projetos.
Produzida em Duramatt, material inovador
da Sabbia, a Banheira Bahia possui um
acabamento acetinado que amplia a
sensação de conforto ao toque e aumenta
o prazer do banho.

Fabricado em
20

Consulte a disponibilidade.

ACABAMENTO CINZA RÚSTICO

CINZA
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Bandeja opcional vendida separadamente, conferir página 108.

Banheira

Olinda

Solução para projetos com espaços muito
reduzidos, a Banheira Olinda oferece
relaxamento e conforto com medidas
diferenciadas.
Encantadora e compacta, tem instalação
simples e pode ser alocada em diversos
ambientes, especialmente os pequenos,
mantendo a plenitude de seu conforto e
agregando qualidade ao projeto.

Fabricado em
22

23

Banheira

Quadra

Para os amantes de produtos modernos
e diferenciados, a Banheira Quadra é a
opção perfeita. Seu formato ousado traz
contemporaneidade ao ambiente.
Elegantes,
suas
bordas
facetadas
contribuem para proporcionar charme
ao design. Pode ser produzida com
acabamento fosco ou brilho, de acordo
com a preferência do cliente.

Fabricado em
24

25

Bandejas
para
Banheiras
Cubas, Lavatórios
e Nichos fabricados
em Duramatt

Práticas, as bandejas estão disponíveis em dois tamanhos, 82 ou 92 cm, adaptando-se ao
tamanho da banheira escolhida. É resistente e agrega ao ambiente charme e elegância.

Bandeja 82 cm
Bandeja de Eucalipto tratado
82 x 20 cm
Compatível com:
• Banheira Brisa 150
• Banheira Brisa 166

• Banheira Bahia
• Banheira Petrópolis

Bandeja 92 cm
Bandeja de Eucalipto tratado
92 x 20 cm
Compatível com:
• Banheira Floripa
• Banheira Sampa
• Banheira Quadra

• Banheira Olinda
• Banheira Musa
• Banheira Angra

*Atenção: O tom da madeira pode variar, por se tratar de um produto natural.
26

27

Cuba Apoio

Paraty

A cuba Paraty é inspirada no delicado
formato de uma tulipa. Assim como a
ﬂor e a cidade que homenageia, reﬂete
uma imagem ﬁna e graciosa, que enquadra
a imponência de sua personalidade
distinta. A Paraty foi desenvolvida para
proporcionar excelente experiência de uso.

Vista Frontal

Perspectiva

Vista Superior

54 cm

Dimensões (C x L x h): 54 x 34 x 16 cm

16,5 cm

30,5 cm

16 cm

17 cm

54 cm

33 cm

27 cm

49 cm

Fabricado em
28

29

Cuba Apoio

Galena

O formato singular da Cuba Galena
reﬂete a essência da Sabbia. Inspirada na
natureza, a peça conceitual é delicada e
seu formato orgânico promove a sensação
de movimento.
Produzida em Duramatt, é uma nova forma
de apresentar o design, tanto minimalista
quanto elegante, que resulta em uma peça
distinta e encantadora.

Perspectiva

3,

9

cm

39,5 cm

o

13cm

55cm

32 cm

Vista Superior

22,5 cm

Vista Frontal

1

9,
cm
48 cm

Dimensões (C x L x h): 55 x 40 x 13 cm

55 cm

Fabricado em
30

31

Cuba Apoio

Lazúli

Para os bons apreciadores de formas
orgânicas e elegantes, a Cuba Lazúli é uma
excelente escolha. Seu design moderno é
gracioso e suave. Produzida em Duramatt,
suas formas são esculpidas perfeitamente,
deixando qualquer ambiente mais elegante.

Vista Superior

20 cm

Vista Frontal

o 40 cm

o

3,

5

cm

11 cm

o 34 cm

Perspectiva

o 34 cm

Dimensões (Ø x h): Ø40 x 11 cm

o 40 cm

Fabricado em
32

33

Cuba Apoio

Esmeralda

A Cuba Esmeralda é uma peça preciosa
como a pedra em que é inspirada.
Resistente, pertence a linha Duramatt.
As bordas ﬁnas combinam delicadeza
e nobreza. O detalhe do suporte para
sabonete ou outros objetos acrescenta
charme e praticidade à cuba. Além disso,
acompanha uma tampa do mesmo
material para ocultar o ralo mantendo o
escoamento de forma eﬁciente.

Perspectiva

11 cm

38,5 cm

34,5 cm

13 cm

52,5 cm

36 cm

Vista Superior

18 cm

Vista Frontal

48 cm
49,5 cm

Dimensões (C x L x h): 53 x 39 x 11 cm

52,5 cm

Fabricado em
34

35

Cuba Apoio

Amazonita

Com traços delicados, a Cuba Amazonita
se destaca por sua beleza e detalhes
funcionais. Ao tocá-la, o usuário sente a
suavidade dos produtos da linha Duramatt.
Essa cuba assimila ao seu design um
apoio para sabonete ou outros objetos que
possui uma leve textura, unindo beleza e
conforto com autenticidade.
Acompanha uma tampa do mesmo
material para ocultar o ralo mantendo o
escoamento de forma eﬁciente.

Perspectiva

Vista Superior

36 cm

13 cm

11 cm

45 cm

o 38 cm

19 cm

Vista Frontal

45
cm

Dimensões (Ø x h): Ø45 x 11 cm

Fabricado em
36

37

Cuba Apoio

Ametista 16

Para os projetos diferenciados, a
Cuba Ametista é a escolha perfeita. É
elegante, espaçosa, possui um excelente
escoamento e está disponível em dois
tamanhos para se ajustar a diferentes
ambientes com beleza e funcionalidade.
Destaque para a tampa de válvula do
mesmo material, que oculta o canal
de escoamento de água sem alterar o
desempenho.

Perspectiva

Vista Superior

17 cm

Vista Frontal

34 cm

30,5 cm

16 cm

50,5 cm

47,5 cm

Dimensões (C x L x h): 51 x 34 x 16 cm

Fabricado em
38

50,5 cm

CINZA
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Cuba Apoio

Ametista 26

Em formato ousado, a Cuba Ametista 26 foi
inspirada nas tendências de design e traz
uma solução inovadora para a decoração
de banheiros e lavabos. É muito prática
no dia a dia, pois sua profundidade e
largura proporcionam conforto máximo na
utilização, nenhum respingo e escoamento
perfeito.
Destaque para a tampa da válvula,
produzida no mesmo material da cuba,
uma inovação tecnológica da Sabbia
que pode ser facilmente retirada para
manutenção.

Perspectiva

18 cm

32,5 cm

26 cm

53 cm

36 cm

Vista Superior

Vista Frontal

49 cm

53 cm

Dimensões (C x L x h): 53 x 36 x 26 cm

Fabricado em
40

CINZA
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Cuba Apoio

Pérola 16

A Cuba Pérola é uma preciosidade em si.
Uma verdadeira escultura em formato de
semiesfera precisa e delicada. Produzida
em Duramatt, o acabamento acetinado fosco ou brilho - valoriza sua forma única
e escoamento eﬁciente.
A Cuba Pérola é confeccionada em dois
tamanhos, 16 cm ou 22 cm de altura, que
se adequam aos mais variados projetos.
A tampa da válvula, produzida no mesmo
material, é uma inovação tecnológica da
Sabbia e pode ser facilmente retirada para
limpeza.

Vista Superior

18,5 cm

Vista Frontal

o

3,

5

cm

16 cm

o 37 cm

Perspectiva

o 34 cm

Dimensões (Ø x h): Ø37 x 16 cm

Fabricado em
42

o 37 cm

CINZA
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Cuba Apoio

Pérola 22

Para os projetos que optam por
bancadas mais baixas, a Cuba Pérola 22
é uma excelente opção por unir beleza e
funcionalidade. É precisa, delicada e possui
um excelente escoamento.
Assim como sua versão mais baixa,
o formato de semiesfera permite aos
designers e arquitetos mais criativos o
desenvolvimento de diversas combinações
em ambientes clássicos ou modernos.

Vista Superior

20 cm

Vista Frontal

o 40 cm

o

3,

cm

22 cm

5

Perspectiva

o 36 cm

Dimensões (Ø x h): Ø40 x 22 cm

Fabricado em
44

o 40 cm

CINZA
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Coleção

Esquadro

Cuba Apoio

Esquadro 25
A cuba Esquadro 25 é muito versátil.
Pode ser apoiada sobre a bancada ou
instalada como um mini-lavatório ﬁxado
na parede de três maneiras diferentes,
adequando-se perfeitamente ao espaço
e às necessidades do projeto

NOMECL ATURA DA UTILIZAÇÃO SUSPENSA

Cuba Esquadro 25 E

Cuba Esquadro 25 D

Cuba Esquadro 25 F
*Para utilização suspensa, informar o lado da instalação
conforme desenho e nomeclatura.

Vista Superior

Vista Frontal

Perspectiva

3,5

12 cm

14 cm

12 cm

cm

25 cm

o

41 cm

21,5 cm

27 cm

6,5 cm
12 cm
25,5 cm

Dimensões (C x L x h): 41 x 25 x 12 cm

41 cm

Fabricado em
46

47

Cuba Apoio

Cuba Apoio

Esquadro 40

Esquadro 60

A coleção esquadro possui traços
geométricos expressivos. A espessura ﬁna
da borda cria formas puras e elegantes.
A Cuba Esquadro 40 apresenta essas
características e se destaca por seu
tamanho, tornando-se uma peça curinga
para diferentes ambientes.
Disponível na versão apoio, é delicada
e permite a combinação com diversos
elementos
decorativos,
concedendo
suavidade ao ambiente.

Os traços soﬁsticados e expressivos
da coleção Esquadro são ainda mais
evidentes na Cuba Esquadro 60. O espaço
para apoio de objetos, acrescentado ao
seu design puro e elegante, concede
personalidade ao produto.
Excelente opção para projetos que compõem
bancada com duas cubas de apoio.

12 cm

27,5 cm

45 cm

31 cm

11 cm

25,5 cm

60 cm
13 cm

28 cm

11 cm

Perspectiva

Vista Superior

o 3,5 cm

41 cm

cm

13 cm

6,5 cm

,5

o3

41 cm

Vista Frontal

6,5 cm

Perspectiva

Vista Superior
11 cm

Vista Frontal

12 cm

37,5 cm

Dimensões (C x L x h): 41 x 41 x 11 cm

48

41 cm

45,5 cm

Dimensões (C x L x h): 60 x 45 x11 cm

60 cm

49

Coleção

Arco

Cuba Apoio

Esquadro 80
A Esquadro 80 apresenta a imponência
e irreverência dos traços da sua coleção.
Equilibra design clean,
bordas ﬁnas,
acabamento suave e soﬁsticação.
Dispõe de uma ampla área de apoio de
objetos e tampa da válvula produzida no
mesmo material da cuba, assim como as
versões de menor tamanho.

Perspectiva

11 cm

13 cm

27,5 cm

79 cm

31 cm

o 3,5 cm

45 cm

6,5 cm

Vista Superior
12 cm

Vista Frontal

25 cm

52,5 cm

Dimensões (C x L x h): 80 x 45 x 11 cm

79 cm

Fabricado em
50

51

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Arco 40

Arco 40

Em sua versão de sobrepor, a pureza
das bordas é realçada. A graciosidade da
espessura de apenas dois centímetros
destaca a delicadeza do design e promove
um impacto visual incrivelmente moderno
para o ambiente.

52

40 cm

10 cm

40 cm

26,5 cm

15 cm

2 cm

5,5 cm

40 cm

26,5 cm

11 cm

23 cm

cm

cm

5

15 cm

5

3,

3,

40 cm

32 cm

32 cm

Dimensões (C x L x h): 40 x 40 x 11 cm

Perspectiva

Vista Superior
o

o

40 cm

Vista Frontal

23 cm

Perspectiva

Vista Superior
10 cm

Vista Frontal

5,5 cm

Seu formato básico e elegante, levemente
curvado, faz da Arco uma excelente opção
para projetos urbanos.
Menor cuba da coleção, a Arco 40, é ideal
para projetos delicados e funcionais.

Dimensões (C x L x h): 40 x 40 x 2 cm

40 cm

53

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Arco 60

Arco 60

Escoamento perfeito e design ultraﬁno
fazem da Arco 60 uma peça bemconceituada entre os proﬁssionais de
design e arquitetura. O formato básico
e elegante, levemente curvado são
característicos da coleção. Seu material
naturalmente branco destaca as curvas e
o acabamento feito à mão.

O design reﬁnado da Cuba Arco 60 em
sua versão sobrepor realça suas bordas
delicadas que possuem apenas dois
centímetros de espessura. Trata-se de uma
peça que harmoniza de forma impecável
em diversos ambientes.

47 cm

54

10 cm

24 cm
45 cm

30 cm

2 cm
15 cm

5,5 cm

24 cm

45 cm

30 cm

cm

11 cm

5

15 cm

3,

60 cm

47 cm

60 cm

Dimensões (C x L x h): 60 x 45 x 11 cm

Perspectiva

Vista Superior

o

o 3,5 cm
60 cm

Vista Frontal

5,5 cm

Perspectiva

Vista Superior

10 cm

Vista Frontal

Dimensões (C x L x h): 60 x 45 x 2 cm

60 cm

55

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Arco 70

Arco 70

Para projetos que optam por grandes
cubas apoiadas na bancada, a Arco 70
é a escolha ideal. Além de um formato
soﬁsticado, seu design foi pensado para
otimizar sua funcionalidade e a praticidade
do usuário.

Em sua versão de sobrepor, a pureza
das bordas é realçada. A graciosidade da
espessura de apenas dois centímetros
promove um impacto visual fabuloso e
moderno para o ambiente.

12 cm

56

70 cm

24 cm

45 cm

12 cm

50 cm

Dimensões (C x L x h): 70 x 45 x 11 cm

5,5 cm

30 cm

2 cm

15 cm

5,5 cm

24 cm

70 cm

Perspectiva

Vista Superior

o 3,5 cm
45 cm

11 cm

15 cm

70 cm

30 cm

o 3,5 cm

Vista Frontal

10 cm

Perspectiva

Vista Superior

10 cm

Vista Frontal

50 cm

Dimensões (C x L x h): 70 x 45 x 2 cm

70 cm

57

Lavatório Suspenso

Rodes 80

Linhas ﬁrmes e amplas tornam o Lavatório
Rodes uma peça envolvente. Seus traços
expressivos contrastam com o design
clean proporcionado pelo Duramatt.
Funcional, possui dois níveis de apoio para
comportar diversos objetos ou acessórios
de higiene, dispensando o uso da bancada.

Perspectiva

12 cm

14 cm

8 cm

24,5 cm

28 cm

o 3,5 cm
79 cm

42,5 cm

5,5 cm

8 cm

10 cm

Vista Superior

Vista Frontal

16,5 cm
54 cm

Dimensões (C x L x h): 80 x 43 x 12 cm

79 cm

Fabricado em
58

59

Lavatório Suspenso

Rodes 100

A versão maior do Lavatório Rodes,
com 100 cm de comprimento, vem para
atender projetos que necessitam de
uma peça ampla e requintada. Possui
generosa área de bancada que aumenta a
funcionalidade da peça e as possibilidades
de combinações. Ele mantém os traços
expressivos que contrastam com o design
clean proporcionado pelo Duramatt.
Seu material é resistente, não poroso, de
fácil limpeza e agradável ao toque.

Vista Frontal

Perspectiva

Vista Superior

5,5 cm

24,5 cm

42,5 cm

12 cm

15 cm

28 cm

o 3,5 cm
100 cm

10 cm

8,5 cm

24,5 cm

16 cm
58 cm
100 cm

Dimensões (C x L x h): 100 x 43 x 12 cm

Fabricado em
60

61

Lavatório Suspenso

Tibet 70

Bandeja opcional vendida separadamente, conferir página 108.

Por que não unir funcionalidade,
modernidade e elegância em um único
produto? O Tibet é um lavatório versátil
e prático, que consegue embelezar os
ambientes mais requintados.
Os detalhes o tornam um produto único:
acabamento feito à mão, ressaltando suas
linhas bem acentuadas, tampa do ralo em
aço inox escovado e acessório (bandeja)
de madeira, opcional, que serve de apoio
para cosméticos ou objetos decorativos.
Um trabalho de design primoroso para os
melhores projetos.

Perspectiva

42,5 cm

15 cm

17 cm

27,5 cm

o 3,5 cm
69 cm

14,5 cm

5 cm

Vista Superior

9,5 cm

Vista Frontal

61 cm
69 cm

Dimensões (C x L x h): 70 x 43 x 15 cm

Cores Disponíveis
INOX ESCOVADO BRANCO BRILHO BRANCO FOSCO

Fabricado em
62

PRETO FOSCO

A válvula acompanha o produto
juntamente com a tampa de *válvula.
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Lavatório Suspenso

Tibet 90

Bandeja opcional vendida separadamente, conferir página 108.

Formidável, o Lavatório Tibet 90 possui
as mesmas peculiaridades da sua versão
menor. São os detalhes que o tornam
uma peça singular: acabamento feito
à mão, ressaltando suas linhas bem
acentuadas, tampa do ralo em aço inox
escovado, além do acessório (bandeja)
de madeira opcional, que serve de apoio
para cosméticos ou objetos decorativos
e pode ser alocado em qualquer ponto do
lavatório, de acordo com a preferência do
usuário.

Perspectiva

15 cm

17 cm

14,5 cm

90 cm

27,5 cm

o 3,5 cm

42,5 cm

5 cm

Vista Superior

9,5 cm

Vista Frontal

81 cm
90 cm

Dimensões (C x L x h): 90 x 43 x 15 cm

Cores Disponíveis
INOX ESCOVADO BRANCO BRILHO BRANCO FOSCO

Fabricado em
64

PRETO FOSCO

A válvula acompanha o produto
juntamente com a tampa de *válvula.
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Lavatório Suspenso

Tibet 120

Bandeja opcional vendida separadamente, conferir página 108.

O lavatório Tibet em uma versão
atualizada. O novo modelo, com
120 cm de comprimento, é tão
espaçoso que pode ser utilizado
por duas pessoas ao mesmo tempo
e ainda comporta bandejas para
apoio de objetos e decoração.
A tampa do ralo de aço inox pode
ser adquirida na cor branca, que
proporciona um visual minimalista.

Perspectiva

17 cm

27,5 cm

16,5 cm

14,5 cm

o 3,5 cm

43 cm

120 cm

10 cm

Vista Superior

13,5 cm

Vista Frontal

111 cm
120 cm

Dimensões (C x L x h): 120 x 43 x 15 cm

Cores Disponíveis
INOX ESCOVADO BRANCO BRILHO BRANCO FOSCO

PRETO FOSCO

O metal não acompanha o produto.

Fabricado em
66

Lavatório Tibet 120 - branco - fosco acetinado - duplo 01 furo - ralo branco fosco - suspenso

Especiﬁcar a furação no pedido.

A válvula acompanha o produto

*Para furação dupla, especiﬁcar duplo.

juntamente com a tampa de *válvula.
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Lavatório Suspenso

Alexandria

Imponente e apaixonante. O Lavatório
Alexandria é diferente, belíssimo e elegante.
Amplo, é ﬁxado na parede e possui uma
incrível facilidade de instalação.
Além de um escoamento perfeito,
dispõe de uma base para a colocação
de monocomando ou misturador, que
também serve de apoio para acessórios
de higiene, aumentando a praticidade do
usuário.
Seus
detalhes
são
aperfeiçoados
manualmente,
para
um
resultado
sublime. Pode ser adquirido na versão de
acabamento ‘Fosco Acetinado’ que realça
a luz e sombra, tornando o ambiente mais
intimista, ou na versão ‘Brilho’ que realça
a amplitude do espaço, valorizando suas
curvas e design diferenciado.
Vista Frontal

Perspectiva

Vista Superior

27,5 cm

18 cm
42 cm

6,5 cm

o 3,5 cm

12 cm

51,5 cm
58 cm

58 cm

Dimensões (C x L x h): 58 x 42 x 28 cm

Fabricado em
68

69

Lavatório Suspenso

Arles 75

O lavatório Arles 75, com suas linhas
precisas e simétricas, é a peça perfeita
para ambientes com pouco espaço, pois
sua largura é menor do que os demais
produtos da coleção.

Lavatório Arles 75 E -1 Furo Lado A (Degrau)
Suspenso - Fosco Acetinado

Lavatório Arles 75 D -1 Furo Lado A (Degrau)
Suspenso - Fosco Acetinado

Entretanto, há bastante espaço para
o apoio de objetos, o que facilita o uso
no dia a dia. Um de seus diferenciais
é a possibilidade de ajustar o
posicionamento do lavatório de acordo
com a necessidade do projeto. O produto
pode ser ﬁxado na parede de duas
maneiras distintas: para a esquerda (E)
ou direita (D), conforme desenho.
Além da instalação do metal que pode
ser tanto na base menor, chamada de
degrau (lado A), quanto na base maior,
denominada bancada (lado B).
É uma peça produzida em Duramatt,
material de alta qualidade que possui
toque agradável e acabamento reﬁnado.
Dimensões (C x L x h): 75 x 33 x 12 cm

Fabricado em
70

Lavatório Arles 75D - sem furo - Suspenso - Fosco acetinado
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Nichos

Solução eﬁciente para otimizar espaço, os nichos são uma graciosa opção para o banheiro. Geralmente são utilizados
como área para armazenar produtos de higiene pessoal próximos ao chuveiro ou banheira. Também podem ser utilizados
como “prateleira” para outros objetos, como os decorativos.
Podem ser instalados na horizontal ou vertical ou até para compor diferentes combinações com várias peças. O nicho
da Sabbia é extremamente prático, pois é uma peça única, que pode ser embutida na parede, sem necessidade de cortes
ou emendas.

Nicho Liso

Nicho 60

Nicho 90

CINZA
RÚSTICO

Nicho 60

Fabricado em
72

*Consultar textura disponível.

Nicho Textura
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Conheça os
produtos
fabricados em
Sandstone

74

Sandstone é uma tecnologia desenvolvida exclusivamente para a Sabbia.
Trata-se de um composto de minerais naturais e resinas em duas camadas
de excelente qualidade. Por esse motivo, permite a personalização da camada
exterior em cores.
Um de seus diferenciais é a preparação do material que incorpora a cor ao
produto evitando a possibilidade de daniﬁcar o tom, descascar e soltar tinta.
Resulta em produtos resistentes, higiênicos e funcionais. Sua superfície tem
acabamento em brilho duradouro. A linha Sandstone possui uma ampla gama
de produtos que atendem a diversos projetos de maneira prática e criativa.

BRILHO DURADOURO

ALTA RESISTÊNCIA

ISOLAMENTO TÉRMICO

Não mancha
ou desbota

Material resistente
e recuperável

Àgua quente
relaxante por mais
tempo

ERGONOMIA

PRECISÃO

FÁCIL LIMPEZA

Banheiras amplas e
confortáveis. Cubas com
design e funcionalidade

Ângulos e raios
perfeitos reforçam
o design

Higiênico, material
sem porosidade

5 ANOS

REPARÁVEL

CORES

Garantia
de fabricação

Material facilmente
reparável

Personalização em cores
de cubas e banheiras

75

Personalize
seu ambiente.
Sua casa, sua cor,
seu estilo.

76

A Sabbia oferece
cores para você
personalizar seu
ambiente.

S1

S2

S4

S7

S11

S13

S16

S18

S23

77

Banheira

Musa

Linda como uma musa, divinamente
confortável. Além de se ajustar a diferentes
estilos de projetos devido ao seu design
peculiar, a banheira Musa possui um
formato gracioso que enobrece o ambiente.
Feminina e envolvente, como as musas
da mitologia grega, faz da sala de
banho um santuário contemplativo
para o relaxamento. Sua versatilidade e
características singulares a tornam uma
das banheiras preferidas dos principais
arquitetos e designers.

Fabricado em
78

79

Banheira

Brisa

Brisa 150

Brisa 166

Vista Superior

Vista Superior

24 ± 1 cm

42 ± 1 cm

23 ± 1 cm

67 ± 1 cm

48 ± 1 cm

75 ± 1 cm

83 ± 1 cm

150 ± 1 cm
166 ± 1 cm

Vista Frontal

61 ± 1 cm

Vista Frontal

58 ± 1 cm

Contemporânea e elegante, a banheira
Brisa convida a um momento de
relaxamento e contemplação. Seu design
ornamentado é simétrico e as bordas
que proporcionam charme ao produto.
Está disponível em dois tamanhos
(150 cm e 166 cm) e pode ser
personalizada em diversas cores, de
acordo com o ambiente, ampliando
as possibilidades. Dentre todos os
elementos que compõem a decoração, a
cor é sempre uma das mais apreciadas
nos projetos.

69 ± 1 cm

112 ± 1 cm

100 ± 1 cm

Volume de Banho

Volume de Banho
Volume
total
237 litros

Volume
total
210 litros
Volume
de banho
142 litros

olume

V
de banho
162 litros

Fabricado em
80

81

Fabricado em

Cubas e Lavatórios
fabricados em
Sandstone

Banheira

Lilu
O banho é um momento de descontração
para os pais e seus pequenos, sejam
crianças ou pets, que merece ser especial.
A Lilu é uma versão reduzida de banheira
de imersão estilo vitoriana e é perfeita para
essas ocasiões. Seus pés são verdadeiras
esculturas que proporcionam delicadeza
ao projeto.
Produzida em Sandstone, tanto a parte
exterior quanto os pés de apoio podem ser
personalizados em 4 cores, de acordo com
a escolha do cliente.

82
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Fabricado em

Fabricado em

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Allegra 35

Allegra 35

As cubas da coleção Allegra possuem um
design moderno e atendem muito bem a
projetos criativos e ousados. Suas curvas
delineadas oferecem um charme extra
para o produto.
A Allegra 35 é versátil por seu tamanho e
escoamento eﬁcaz.

A cuba Allegra 35 sobrepor acrescenta um
efeito primoroso aos ambientes. Pequena
e delicada, traz charme e requinte ao
ambiente, preservando as características
das cubas da coleção.

Dimensões (C x L x h): 35 x 35 x 11 cm

84

34,5 cm

31 cm

4 cm
14 cm

31 cm
34,5 cm

Perspectiva

Vista Superior

34,5 cm

34,5 cm

31 cm

11 cm

14 cm

34,5 cm

Vista Frontal

17,5 cm

Perspectiva

Vista Superior

17,5 cm

Vista Frontal

31 cm

Dimensões (C x L x h): 35 x 35 x 4 cm

34,5 cm
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Fabricado em

Fabricado em

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Allegra 60

Allegra 60

Para projetos contemporâneos que unem
elementos criativos e modernos, as cubas
da coleção Allegra são impecáveis. Suas
curvas delineadas se destacam e agregam
elegância ao banheiro.
A versão com 60 cm de comprimento
propõe um design elegante e charmoso.

A versão sobrepor da Allegra 60 causa
um efeito sublime nos ambientes. Seu
design mantém as curvas delineadas
características da coleção. Com quatro
centímetros de altura, é particularmente
delicada, elegante e moderna.

19 cm
55 cm
60 cm

60 cm
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34,5 cm

4 cm

60 cm

55 cm

Dimensões (C x L x h): 60 x 38 x 11 cm

Perspectiva

Vista Superior

14 cm

19 cm

34,5 cm

11 cm

14 cm

60 cm

Vista Frontal

38 cm

Perspectiva

Vista Superior

38 cm

Vista Frontal

Dimensões (C x L x h): 60 x 38 x 4 cm
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Fabricado em

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Cristal 40

Cristal 40

As cubas da coleção Cristal abrilhantam
os espaços onde se instalam. Possuem
detalhes arredondados projetados para
trazer conforto e praticidade ao usuário.
A Cuba Cristal 40 se destaca entre as
demais pois, apesar de pequena, possui
base para metal, atendendo a necessidade
de alguns projetos que não possibilitam a
instalação na bancada ou na parede.

Charmosa e prática, a Cuba Cristal 40
sobrepor é querida por usuários que
desejam abrilhantar pequenos espaços.
Possui quatro centímetros de altura e seus
detalhes arredondados foram projetados
para trazer conforto e praticidade. Seu
formato facilita um escoamento eﬁciente.

Perspectiva

26 cm

35 cm

35 cm

40 cm

39,5 cm

Dimensões (C x L x h): 40 x 40 x 4 cm

24 cm

4 cm

14,5 cm

40 cm

39,5 cm

39,5 cm

6 cm

Vista Superior

o 3,5 cm

24 cm

6 cm
26 cm

11 cm

14,5 cm

Dimensões (C x L x h): 40 x 40 x 11 cm

10,5 cm

o 3,5 cm
40 cm

Vista Frontal

11 cm

Perspectiva

Vista Superior

Vista Frontal
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Fabricado em

89

Fabricado em

Fabricado em

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Cristal 60

Cristal 60

As cubas da coleção Cristal abrilhantam
os espaços onde se instalam. Possuem
detalhes arredondados projetados para
trazer conforto e praticidade ao usuário.
A cuba Cristal 60 tem um excelente
tamanho para os mais variados projetos,
um escoamento perfeito e um design
apurado.

A versão de sobrepor da cuba Cristal 60
possui as mesmas peculiaridades da versão
apoio. Com apenas quatro centímetros de
altura, seu design soﬁsticado se destaca
entre os elementos, promovendo charme e
requinte ao ambiente.

27 cm

45 cm

60 cm

60 cm

90

6 cm

55 cm

55 cm

Dimensões (C x L x h): 60 x 45 x 11cm

31 cm

4 cm

15 cm

27 cm

6 cm

o 3,5 cm
60 cm

45 cm

31 cm

11 cm

15 cm

11 cm

o 3,5 cm
60 cm

Perspectiva

Vista Superior

Vista Frontal

11 cm

Perspectiva

Vista Superior

Vista Frontal

Dimensões (C x L x h): 60 x 45 x 4 cm
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Fabricado em

Fabricado em

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Sonata 40

Sonata 40

Superfície suave e design ﬂuido inspirado
no movimento da água realçam as cubas
da coleção Sonata, que tem a estética e a
qualidade como seus principais atributos.
Produzidas em Sandstone, com alta
dureza e estabilidade, têm a possibilidade
de personalização em cores.

Uma possibilidade diferenciada. A Cuba
Sonata 40 sobrepor possui design arrojado
e envolvente. Superfície suave e design
ﬂuido inspirado no movimento da água
realçam as cubas dessa coleção, que têm
a estética e qualidade como destaques.
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41 cm

41 cm

25 cm
27 cm

4 cm

13 cm

41 cm

36 cm

36 cm

Dimensões (C x L x h): 41 x 41 x 11 cm

5,5 cm

9 cm

41 cm

27 cm

11 cm

13 cm

41 cm

Perspectiva

Vista Superior

o 3,5 cm

25 cm

o 3,5 cm

Vista Frontal

9 cm

Perspectiva

Vista Superior
5,5 cm

Vista Frontal

Dimensões (C x L x h): 41 x 41 x 4 cm

41 cm
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Fabricado em

Fabricado em

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Sonata 60

Sonata 60

A cuba Sonata 60 é prática, possui uma
superfície suave e design ﬂuido inspirado
no movimento da água, seguindo as
premissas de sua coleção.
Produzida em Sandstone, é versátil e pode
ser personalizada em cores, ampliando
as possibilidades de projetos dinâmicos e
criativos.

A superfície suave e ﬂuida que marca a
originalidade das cubas Sonata é realçada
na versão sobrepor de apenas quatro
centímetros de altura. Para projetos
voltados a detalhes delicados e cheios de
personalidade, ela é uma excelente opção.

27,5 cm

45 cm

7 cm
50 cm

60 cm
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28 cm

4 cm

12,5 cm

27,5 cm

60 cm

50 cm

Dimensões (C x L x h): 60 x 45 x 11 cm

Perspectiva

Vista Superior

o 3,5 cm

45 cm

7 cm
28 cm

11 cm

12,5 cm

11,5 cm

o 3,5 cm
60 cm

Vista Frontal

11,5 cm

Perspectiva

Vista Superior

Vista Frontal

Dimensões (C x L x h): 60 x 45 x 4 cm

60 cm
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Fabricado em

Fabricado em

Cuba Apoio

Cuba Sobrepor

Poesia

Poesia

A cuba Poesia combina delicadeza e
funcionalidade. Seu design clean propicia
a combinação com diversos elementos,
equilibrando o cenário e evitando exageros.
Trata-se de uma peça inspiradora que
auxilia a transformação de projetos
simples em ambientes encantadores.

Pequena e delicada, a cuba Poesia
sobrepor é uma alternativa para ambientes
de espaço reduzido onde a delicadeza é
a inspiração. Seu design clean propicia
a combinação com diversos elementos,
equilibrando o cenário sem exageros.

Vista Superior

4 cm
o 36 cm

Dimensões (Ø x h): Ø36 x 11 cm
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Perspectiva

14,5 cm

11 cm

Vista Frontal

o 36 cm

14,5 cm

o 36 cm

Perspectiva

18 cm

Vista Superior

18 cm

Vista Frontal

o 36 cm

Dimensões (Ø x h): Ø36 x 4 cm
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Fabricado em

Cuba Apoio

Laguna (Esquerdo)

Laguna (Direito)

Laguna

Cuba Sobrepor

Laguna (Esquerdo)

Laguna (Direito)

Dimensões (C x L x h): 55 x 42 x 4 cm

Dimensões (C x L x h): 55 x 42 x 4 cm

Laguna

A versão de sobrepor da cuba Laguna
encanta os apaixonados por formas
diferenciadas. Inspirada nas formas
orgânicas moldadas pelo vento nas
paisagens do litoral brasileiro, a cuba
Laguna é um ícone de design. Com a
sinuosidade atribuída ao seu formato,
une beleza e praticidade. Pode ser
especiﬁcada de duas maneiras distintas,
considerando o melhor lado de instalação
do metal, do lado esquerdo (E) ou direito
(D), conforme foto e desenho técnico.

Inspirada
nas
formas
orgânicas
moldadas pelo vento nas paisagens do
litoral brasileiro, a cuba Laguna é um
ícone de design. Com a sinuosidade
atribuída ao seu formato, une beleza e
praticidade. Pode ser especiﬁcada de
duas maneiras distintas, considerando o
melhor lado de instalação do metal, do
lado esquerdo (E) ou direito (D), conforme
foto e desenho técnico.

Dimensões (C x L x h): 55 x 42 x 11 cm
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Fabricado em

Dimensões (C x L x h): 55 x 42 x 11 cm
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Fabricado em

Lavatório Suspenso

Lavatório Sobrepor

Riga 90

Riga 90

A coleção de lavatórios Riga segue um
design clássico, inspirado em atender
aos mais diversos ambientes. Oferece
funcionalidade, resistência e praticidade
e pode ser utilizado suspenso (ﬁxado
na parede) ou como apoio de bancada.
É adequado para espaços amplos, para
harmonizar com os demais elementos,
ou em ambientes pequenos para
aproveitamento eﬁciente de espaço. Está
disponível em dois tamanhos, 90 cm ou
120 cm.

A coleção de lavatórios Riga segue um
design clássico, inspirado em atender
aos mais diversos ambientes. Oferece
funcionalidade, resistência e praticidade.
A versão de sobrepor é prática e atendem
a estilos especíﬁcos de projetos, pois é
incorporado à bancada, tornando-se um
elemento único e funcional. Está disponível
em dois tamanhos, 90 cm ou 120 cm.

52 cm

52 cm

90 cm

90 cm

5,5 cm

27 cm

42,5 cm

28 cm

4 cm

5,5 cm

11 cm

27 cm

90 cm

Perspectiva

Vista Superior

o 3,5 cm

42,5 cm

11 cm

14 cm

Dimensões (C x L x h): 90 x 43 x 11cm

28 cm

o 3,5 cm
90 cm

Vista Frontal

11 cm

Perspectiva

Vista Superior

Vista Frontal
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Fabricado em

Dimensões (C x L x h): 90 x 43 x 4 cm
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Fabricado em

Lavatório Suspenso

Lavatório Sobrepor

Riga 120

Riga 120

A coleção de lavatórios Riga segue um
design clássico, inspirado em atender
aos mais diversos ambientes. Oferece
funcionalidade, resistência e praticidade
e pode ser utilizado suspenso (ﬁxado
na parede) ou como apoio de bancada.
É adequado para espaços amplos, para
harmonizar com os demais elementos,
ou em ambientes pequenos para
aproveitamento eﬁciente de espaço. Está
disponível em dois tamanhos, 120 cm ou
90 cm.

A coleção de lavatórios Riga segue um
design clássico, inspirado em atender
aos mais diversos ambientes. Oferece
funcionalidade, resistência e praticidade.
As versões de sobrepor são práticas
e atendem a estilos especíﬁcos de
projetos, pois são incorporados à
bancada, tornando-se elementos únicos
e funcionais. Está disponível em dois
tamanhos, 120 cm ou 90 cm.

60 cm

60 cm

120 cm

120 cm

42,5 cm

9 cm

5,5 cm

26,5 cm

30 cm

o 3,5 cm
120 cm

Perspectiva

Vista Superior

4 cm

9 cm

26,5 cm

42,5 cm

11 cm

13,5 cm

Dimensões (C x L x h): 120 x 43 x 11 cm

30 cm

o 3,5 cm
120 cm

Vista Frontal

13,5 cm

Perspectiva

Vista Superior

5,5 cm

Vista Frontal
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Fabricado em

Dimensões (C x L x h): 120 x 43 x 4 cm
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Lavatório Suspenso

Talinn

Talinn (Esquerdo)

Talinn (Direito)

Dimensões (C x L x h): 90 x 48/35 x 11 cm

Dimensões (C x L x h): 90 x 35/48 x 11 cm

Para quem possui um ambiente de
tamanho reduzido e pretende otimizar
o espaço, a escolha das peças que vão
compor o ambiente é essencial.
O Lavatório Talinn possui um design
perfeito para cumprir esse papel.
Uma de suas extremidades é reduzida,
possibilitando duas variações em sua
instalação: opção E (esquerda) ou
D (direita), adaptando-se à proximidade
da porta, sem preocupação de limitação
da entrada e aumentando a área de
passagem. Não necessita de bancada
e pertence à linha Sandstone.

Fabricado em
104
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O que é Ralo Click, Sifão e Giroacqua
Ralo Click
O Ralo Click (também conhecido como
Válvula Click) possui uma Tampa de
Acionamento Rápido que apenas
com um clique bloqueia ou libera
o escoamento de água.
Prático, é simples para limpar, basta
desrosquear a tampa.

Fechado
Aberto

A Sabbia já encaminha a válvula
instalada na banheira para você.

Sifão Cromado (ladrão)
O Sifão (também conhecido como ladrão)
é um sistema de segurança que evita o
transbordamento da água da banheira,
como demonstrado na imagem ao lado.
A Sabbia oferece as opções da banheira
com ou sem sifão instalado, de acordo
com o desejo do cliente.

Giroacqua

Ponto de ligação
de ﬂexível

O Giroacqua é um dispositivo que possui
duas funções:
Entrada de água para
enchimento da banheira;
Ÿ Sifão (ladrão) que evita o
transbordamento da mesma.

Ÿ
Entrada
de Água

Saída do Excesso de Água

106

Entretanto, o dispositivo deve ser instalado
no lado da banheira em que as peças
externas não ﬁquem visíveis. O giroacqua
já vai instalado na banheira.
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Opções de entrada de água para Banheiras

Como instalar Banheiras Sabbia
As banheiras Sabbia são de fácil instalação, basta seguir os passos a seguir:

É necessário deﬁnir a maneira da entrada de água com antecedência para a instalação da mesma.
Observe a seguir as opções possíveis:
Passo A
Opção 1: Torneira de piso e monocomando para chuveiro

Monocomando
para chuveiro

Torneira
de piso

Opção 2: Monocomando de piso

Monocomando
de piso

Ponto
de Esgoto

Ralo da
Banheira

35 cm

Ponto
de Esgoto

35 cm

Os locais apontados no desenho são apenas sugestões de
onde alocar seu ponto de esgoto no piso.
Durante a obra, instalar o ponto de esgoto no piso e
prever um joelho de 90º (esgoto Ø40 mm ou Ø50 mm).

Opção 3: Misturador ou monocomando instalado na parede

Consulte a ﬁcha técnica do produto escolhido no site e
conﬁra às posições possíveis para inclusão do ponto de
esgoto em seu projeto.

Opção 4: Monocomando de mesa instalado na mureta

Passo C

Passo B
Misturador ou monocomando de mesa

Misturador ou
Monocomando
de parede

Já no local onde o produto será instalado, incline a banheira.

Em seguida faça a ligação do tubo PVC extensível que
acompanha o produto. Conecte-o ao ralo da banheira
e no ponto de esgoto do piso.

Opção 5: Giroacqua: ladrão + bica de entrada de água
Monocomando ou Misturador
(não incluso)

Atenção:

Passo C

Vista em cor te da banheira instalada

Para outras opções de
entrada de água para banheiras,
consulte a fábrica.
O metal para enchimento da
banheira é de responsabilidade
do cliente.

Legenda cores encanamento:

Retorne a banheira à posição original e encha de água para
testar se ocorrem vazamentos.

Pronto! Sua banheira está instalada e já pode ser usufruída.
Conﬁra as recomendações de limpeza e conservação (página 114).

Água Fria
Água Quente
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90 cm

90 cm
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5
4
3

Na instalação das peças atentar ao
uso de chaves de aperto, chaves de
fenda, grifos, alicates de pressão, ou
quaisquer objetos pontiagudos que
possam provocar arranhões na peça.
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Evitar instalar ou deixar o produto em
local onde a luz solar incida
diretamente sobre ele. Ambas as
tecnologias possuem proteção contra
os raios ultravioletas (UV), entretanto os
raios degradam os pigmentos das
cargas minerais, podendo, após longa
exposição a luz solar, alterar a sua
tonalidade original.
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Devido ao seu processo de fabricação, os produtos podem sofrer
pequenas variações em suas dimensões e tonalidades.

