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Casas-de-banho Auto limpáveis 



LORKE SYSTEMS, nasceu em 2003 da experiência, conta com 15 

anos, no sector de comercialização de casas-de-banho auto 

limpáveis.  

O envolvimento na concepção, no desenvolvimento do produto e 

na procura de fornecedores de acordo com nosso produto, foram 

pilares fundamentais para o início da actividade da nossa 

empresa. 



Descrição da composição das casas-de-banho: 

. Porta de acesso em aço inoxidável reforçada, equipada com 

sistema de fecho com electroíman. A abertura pode ser feita 

por dentro por meio de um botão de pressão ou de fora, por 

meio de um controle remoto disponível para o pessoal de 

manutenção da instalação; 

. Luz natural e artificial embutida; 

. Sanita. Assento em aço inoxidável de tipo inglês com sistema 

de lavagem, desinfecção e secagem após cada serviço. O 

mecanismo de autolimpeza é composto por 5 saídas de água 

sob pressão e uma saída de ar quente; 

. Barra de suporte fixa é dobrável e de aço inoxidável; 

. Cabide; 

. Espelho de aço inoxidável inquebrável; 

. Lavatório. Pia de aço inoxidável água é activada expondo as 

mãos sob uma fotocélula; 

. Distribuidor de sabão manual e secador de mão que também 

é operado através de uma fotocélula; 

. Distribuidor de guardanapos de papel higiénico 

biodegradáveis com capacidade de 1.500 unidades, selados 

hermeticamente para evitar a combustão; 

. Escada embutida; 

. Extractor de ar com capacidade de ventilação de 280m3/h; 

. Alarme acústico que alerta o usuário quando o tempo máximo 

de uso estabelecido foi excedido; 

. Quatro saídas de água que limpam o chão após cada serviço; 

. O banheiro também possui algumas luzes de sinalização ao 

lado da porta, que informam sobre o estado operacional do 

banheiro. 



CASAS DE BANHO PRÉ-FABRICADAS 

As casas de banho são 

instaladas em cabines 

cujas dimensões são 

compatíveis com padrões 

de acessibilidade 

(diâmetro de rotação, 

distribuição de 

elementos). 

Estão disponíveis 

diferentes estruturas 

(dependendo das 

necessidades logísticas) 

e opções de acabamento 

do exterior da cabine 

(madeira, aço inoxidável, 

cerâmica, gressite, tinta), 

o interior em aço 

inoxidável. 
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CASAS DE BANHO PRÉ-FABRICADAS 

. Simples, 

. Com urinol 
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PROJECTOS ESPECIAIS 

Vai projectar um novo 

prédio com espaço para 

casas-de-banho públicas? 

Já encerrou casas-de-

banho públicas devido a 

custos de manutenção, 

vandalismo, etc.?  

A nossa empresa, 

fabricante de casas-de-

banho modernas com 

sistemas automáticos de 

limpeza e desinfecção 

para cada uso e com 

muitas outras 

características adicionais, 

como aquecimento, 

espelho, lavatório, 

secador de mãos, 

papeleira, etc. 

Transformamos casas-de-

banho velhas e com 

aspecto abandonado, em 

lugares higiénicos que 

proporcionam uma 

sensação de conforto e 

bem-estar. 

. Chuveiro + Banheiro 

. Integrado 

. Múltiplos 
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PROJECTOS ESPECIAIS 

A casa-de-banho é 

adequada para uso misto 

(senhoras e senhores) 

assim como a pessoas 

com mobilidade reduzida, 

uma vez que tem um raio 

de giro de 1,80 m. e está 

em conformidade com os 

regulamentos europeus 

de acessibilidade (NF P 

99-611). 
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