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Quem planeja sua obra com carinho
merece tratamento de Coruja.
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Sinta-se à vontade para buscar a solução ideal para a sua construção e reforma 
ou encontrar aquela peça especial para o seu ambiente. Aposte em novas tendências 

e entregue-se ao design e à durabilidade dos produtos que há mais de 75 anos 
renovam o portfólio e conquistam um público cada dia mais Coruja.
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Neste catálogo, reunimos a linha completa de produtos e ideias
para criar o seu projeto com a qualidade e funcionalidade da Eternit.
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Lançamentos
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Metais

Linha Alina

1195-E31
Torneira de mesa 
para banheiro

A linha de metais inova em cada detalhe. Traz em seus modelos 
tecnologia e qualidade para deixar qualquer ambiente com 

um toque moderno e único.

1198-E31
Torneira de mesa para 
lavatório com bica alta

Linha Bourbon Fit

2875-E61
Misturador monocomando 
para banheiro

2005-E61
Kit de acessórios 
para banheiro 
5 pecas

2257-E61
Misturador monocomando 
para cozinha

2256-E61
Misturador monocomando 
para cozinha

2993-E61
Misturador monocomando 
embutido para ducha
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Linha Delfos Linha Kubica

Linha Seattle

1256-E63
Misturador de mesa 
para cozinha

2264-E76
Misturador monocomando 
para cozinha

1258-E63
Misturador de parede para 
cozinha

1178-E44
Torneira de parede 
para banheiro

2265-E76
Misturador monocomando 
para cozinha

Linha Toulosse

1178-E64
Torneira de parede 
para banheiro
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Linha Etermatic

1171-E55
Torneira de mesa 
para banheiro

1178-E55
Torneira de parede
para banheiro

1172-E55
Torneira de mesa 
para banheiro

1175-E55
Torneira de mesa 
para banheiro

1179-E55
Torneira de mesa 
para banheiro

2571-E55
Válvula para mictório
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Linha Cedrus

1258-E32
Torneira de pia 
com arejador

1984-E32
Ducha higiênica

1167-E32
Torneira de mesa para 
cozinha com bica móvel

4901-E32
Acabamento para 
registro ½”, ¾”, 1”

4900-E32
Acabamento para 
registro 1 ¼”, 1 ½”

1193-E32
Torneira de mesa 
para lavatório

1195-E32
Torneira de mesa 
para lavatório com 
bica alta
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Linha Arcus

1158-E34
Torneira de pia 
com arejador

1193-E34
Torneira de mesa 
para lavatório

1195-E34
Torneira de mesa para 
lavatório com bica alta

1168-E32
Torneira de parede 
para cozinha com 
bica móvel

1256-E32
Misturador de mesa 
para cozinha com 
bica móvel

1258-E32
Misturador de 
parede para cozinha 
com bica móvel
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1984-E34
Ducha higiênica

1168-E34
Torneira de parede para 
cozinha com bica móvel

1256-E34
Misturador de parede para 
cozinha com bica móvel

1258-E34
Misturador de parede para 
cozinha com bica móvel

1167-E34
Torneira de mesa para 
cozinha com bica móvel

4901-E34
Acabamento para 
registro ½”, ¾”, 1”

4900-E34
Acabamento para 
registro 1 ¼”, 1 ½”
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Válvula de escoamento

2005-E75
Kit de acessórios para 
banheiro 5 peças

1601-E
Válvula de escoamento 
com pop-up de 1 ¼”

Linha Piemonte
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Cuba Redonda 
Áries

A beleza de cada louça Eternit é capaz de conquistar a 
atenção de quem espera sempre o melhor. Conheça a 

harmonia em design e sofisticação e sinta-se completo.

Cuba Oval 
Áries

Louças
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Campana

Linus

Dumas

Novos modelos de Bacias One Piece, com design sofisticado, equipadas com descarga de 3 e 6 litros (Dual Flush®) e assento de fechamento 
suave (Slow Down®). Os modelos Campana, Dumas e Linus também possuem sistema de encaixe rápido do assento (Quick Release®).

Gunna

Bacias One Piece

Descarga inteligente

3 e 6 litros

Descarga inteligente

3 e 6 litros
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Mictório Áries

Bacia Arcus
Cuba Pienza

Louças

Tanque Áries
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Coberturas
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Ondulada

OlindaTropical

Vogatex

A Eternit se orgulha de ter a mais completa linha de telhas de fibrocimento 
do mercado. São soluções de alta qualidade para a construção civil, 

proporcionando ótimos resultados estéticos, técnicos e econômicos.

Telhas de
Fibrocimento

Perfis Ondulados



17

Etermax Modulada

Canalete 49Canalete 90

Perfis Estruturais
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Fabricadas em polietileno, as caixas-d’água Eternit oferecem resistência e praticidade de instalação e manutenção.

Caixa-d’água de polietileno 
500 litros

Caixa-d’água de polietileno 
310 litros

Caixa-d’água de polietileno 
1.000 litros

Caixa-d’água de polietileno 
2.000 litros

Caixas- 
d’Água
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Soluções 
Construtivas

19
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Tendência mundial com a qualidade Eternit
A Eternit oferece uma linha completa de soluções rápidas, práticas, 
inteligentes e limpas de construção a seco. São placas cimentícias planas e 

texturizadas e painel que ampliam as possibilidades de criação.

Painel Wall

Eterplac Wood

Eterplac Stone

Eterplac Standard

Placas Cimentícias
e Painel Wall
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O engradamento metálico é uma solução que substitui a madeira na 
estrutura do telhado. Assim, o projeto ganha em qualidade, custo e 
durabilidade e ainda preserva o meio ambiente. Substituição campeã 

na estrutura do telhado: sai madeira, entra aço.

Sete motivos para usar o 
engradamento metálico Eternit:
• Redução nos custos 
• Telhado livre de cupins 
• Estrutura à prova de fogo 
• Não empena 
• Montagem rápida 
• Estrutura leve e de fácil manuseio 
• Material reciclável e ecológico

Engradamento
Metálico



Louças
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Descarga inteligente

3 e 6 litros

Descarga inteligente

3 e 6 litros

A Eternit apresenta modelos de louça diferenciados, como as bacias One Piece: 
bacia e caixa acoplada em uma única peça, sem emendas. São louças equipadas 
com descarga 3 e 6 litros (Dual Flush®) e assento com fechamento suave  
(Slow Down®) incluso. A bacia Mona também possui sistema de encaixe rápido 
do assento (Quick Release®).

Bacias Bacias One Piece

Bacia com Caixa Acoplada
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Mona

Bacia com sifão oculto e caixa acoplada equipada com descarga 3 e 6 
litros (Dual Flush®).*

*Assento não acompanha a bacia

Labasa S-Trap
Possui sifão oculto

Savary

Descarga inteligente

3 e 6 litros
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Seattle

Seattle Black

Palatino

Mileto

Cubas
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Bourbon

Alden

Darus

Vicenza

Dê mais vida aos ambientes com cubas marcantes,
modernas e elegantes. 

Bella Palla
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Cairo

Cadmo

A Eternit desenvolveu soluções inteligentes para ajudar você a economizar água 
no seu dia a dia, como a exclusiva válvula pop-up. Quando acionada, libera a 
saída de água e, quando acionada pela segunda vez, retém a saída de água, 

permitindo um simples e eficiente controle de vazão.

Cubas
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Linha Color

Laranja

Verde

Preta

Azul

Capuccino

Vermelha
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Lavatório com coluna

Bacia com
caixa acoplada* 
*Assento incluso

Descarga inteligente

3 e 6 litros

O clássico encontra o moderno.
Também disponível nas cores bege e cinza.

Linha Bréscia
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Lavatório
com coluna

Descarga inteligente

3 e 6 litros

Harmonia de formas em todo o ambiente. 
Também disponível nas cores bege e cinza.

Linha Áries

Bacia com
caixa acoplada* 
*Disponível com ou sem assento

Bacia convencional*
*Assento não acompanha a bacia
*Disponível somente na cor branca
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Savary

Assentos 
Sanitários

Cedrus

Redutor de
assento infantil

AP 01
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Delfos

Creta

Descarga inteligente

3 e 6 litros

Assentos com alta durabilidade, ótima relação custo-benefício 
e compatíveis com a maioria das bacias.

Bacias 
quadradas Universal 
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Metais



33

Duchas

Linha Geométrica
1992-E
Ducha quadrada de teto ou parede*

Linha Geométrica
1999-E
Ducha redonda de teto ou parede*

Conforto e beleza que transformam banheiros 
com a qualidade e a durabilidade Eternit. 

Linha Classic Value
1950-E1
Ducha de parede

5
Jatos de Água

Normal

Pulsante

Pausado

Econormal

Arejado
2

Jatos de Água

Normal
Massagem

Linha Classic
1954-E
Ducha de parede

• Crivos de fácil limpeza
• Corpo articulável, permitindo 
o direcionamento do jato
• Até 6 opções de jato de água MassagemNormal

Tipos de Jato:

Econormal Pulsante Pausado Arejado

-50%

*N
ão

 a
co

m
pa

nh
a 

br
aç

o
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Para proporcionar um banho do jeito que você gosta, as duchas da 
Linha Especial e Manual Plus possuem diferentes jatos de água.  
Além disso, os modelos com barra deslizante permitem o ajuste de 

altura, podendo ser utilizados como ducha fixa ou manual.

Duchas

Linha Especial com 
Barra Deslizante
4883-E
Conjunto de ducha manual, 
flexível e barra deslizante

4
Jatos de Água

Normal

Massagem
Centralizado

Concentrado

Linha Manual Plus
4893-E
Ducha manual

4
Jatos de Água

1
Jato de Água

Normal

Normal

Massagem
Centralizado

Concentrado

Linha Max com 
Desviador

4806-E
Ducha de parede com desviador



35

Misturadores 
Duplo Comando

Linha Mileto
2878-E84

Misturador de parede 
para banheiro

Linha Vicenza
2878-E88
Misturador de parede 
para banheiro

Linha Vicenza
2877-E88
Misturador de mesa 
para banheiro

de v
o

lt
a

M

VC

Com Mecanismo
de Vedação Cerâmico

Linha Mileto
2877-E84

Misturador de mesa 
para banheiro

Com design moderno,
os misturadores Eternit são a escolha 

perfeita para quem não abre mão 
de beleza, sofisticação e qualidade.
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Linha Lion
2877-E73

Misturador monocomando 
para banheiro 

Linha Estile
2877-E77
Misturador monocomando 
para banheiro

Linha Pienza
2875-E70
Misturador monocomando 
para banheiro

Linha Piemonte
2875-E75
Misturador monocomando 
para banheiro

Monocomando
para Banheiro

Com amplo portfólio de monocomandos, a Eternit oferece 
soluções que valorizam o bom gosto, a praticidade e a 

qualidade em variados estilos de metal.
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Linha Seattle
2263-E76

Misturador monocomando 
para cozinha com 3 saídas 

(água quente, fria e filtrada)*
*Não acompanha filtro

Linha Seattle
2238-E76

Misturador monocomando 
para cozinha com ducha móvel

Linha Ceres
2256-E74
Misturador monocomando 
para cozinha

Linha Seattle
2266-E76
Misturador monocomando para 
cozinha com ducha manual*
*2 opções de jato de água

Monocomando
para Cozinha
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Acessórios

Torneiras

Linha Modern
1198-E56

Torneira de mesa 
para banheiro

de v
o

lt
a

M

VC

Com Mecanismo
de Vedação Cerâmico

Torneiras

Linha Kubica
1198-E44
Torneira de mesa 
para banheiro

Kit Alina

de v
o

lt
a

M
VC

Com Mecanismo
de Vedação Cerâmico
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Registros

Linha completa de bases para registros de 
gaveta e pressão de diferentes diâmetros.

Linha Mileto
4900-E84

Linha Vicenza
4900-E88

Linha Kubica
4900-E44

Acabamentos
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Eternit On-line
No site, você confere todos os produtos e ferramentas necessárias para 
instalação, fica sabendo onde encontrar nossos produtos e como entrar em 
contato com a Eternit para solicitar informações comerciais, esclarecer dúvidas 
e ler sobre especificações técnicas ou assistência técnica. Já na fanpage da 
Eternit no Facebook, você acompanha tendências de construção, arquitetura e 
decoração. Acesse, curta e aproveite!

www.eternit.com.br

www.facebook.com/Eternitbrasil
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Mãos à Obra 
Capaci tação Prof iss ional

A Eternit desenvolveu treinamentos de capacitação profissional para 
a execução de novas tecnologias na construção civil. O objetivo é 
formar profissionais para inovações tecnológicas, abrindo diversas 
oportunidades de trabalho, além de melhorar a execução de projetos.

Veja abaixo os cursos disponíveis:

- Telhadista
- Carpinteiro Metálico

- Aplicador de Placa Cimentícia

Os treinamentos são gratuitos e as inscrições feitas no site da Eternit 
ou pelo SAC: 0800 021 1709.
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Assistência Técnica

A Eternit dispõe de uma equipe de consultores técnicos atuantes em todo o território nacional, 
pronta para dar todo o apoio em projetos, especificações, instalações e a melhor experiência 

com as soluções Eternit.

• Especificação técnica de produtos;

• Orientação sobre instalação e utilização dos produtos;

• Quantidade dos produtos de nosso portfólio necessária para a obra;

• Treinamento a revendedores e parceiros;

• Palestras em instituições de ensino e empresas;

• Visitas técnicas e consultoria para escritórios de engenharia, arquitetura e construtoras;

• Amostras de produtos e catálogos;

• Acompanhamento da obra;

• Vistorias em caso de ocorrências fora do padrão técnico e orientação para correção.

 
Para louças e metais sanitários, consulte nossa rede de assistências autorizadas.
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As nossas novidades vão até o seu negócio.
  
Acompanhe de perto os produtos Eternit. Uma frota equipada com as novidades percorre 
todo o Brasil para apresentar a linha de louças e metais sanitários. 

Solicite a visita do vendedor ou representante com o showroom itinerante em sua revenda.

Showroom Itinerante
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www.eternit.com.br
www.facebook.com/eternitbrasil

0800 021 1709
De segunda a sexta das 8h às 17h

sac@eternit.com.br


