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/// BENEFÍCIOSCOLEÇÃO DE TORNEIRASINSIGNIA

A natureza inspira as formas de uma coleção de torneiras 
em que as linhas retas desaparecem. A coleção Insignia 
adota um design orgânico e apresenta uma proposta de 
linhas subtis e contornos suaves. De extraordinária elegância 
e personalidade, o seu manípulo lateral estilizado marca a 
diferença numa das coleções mais sofisticadas da Roca.

Coleção de Torneiras

DESIGN DE ENCASTRAR 
Todos os modelos de 
duche e de banho-duche 
são de encastrar, o que 
permite poupar espaço de 
forma significativa.

COLD START 
A abertura para a 
direita é reservada 
para a água fria, 
evitando-se a entrada 
em funcionamento 
do aquecimento da 
água e o consequente 
desperdício de energia.

EVERSHINE 
O seu revestimento eletrolítico 
garante um brilho permanente 
ao longo do tempo, facilitando 
a limpeza.

+

SECURITY 38 
Este sistema de 
segurança impede 
que se ultrapasse, 
por defeito, os 38 ºC, 
evitando queimaduras 
e contribuindo para 
uma maior poupança 
de energia.

+

LIMITADOR DE CAUDAL
Incorpora um perlator no final do 
cano, que limita a quantidade de 
água a cinco litros por minuto. 
Um consumo eficiente avaliado 
pela European Water Label. 

+

Water Label

www.europeanwaterlabel.eu

-ºC

100 kWh/p.a.

+ºC

Uni�ed

LOW HIGHENERGY

5 l/min

SAFE TOUCH 
O corpo da torneira não 
sobreaquece, o que evita 
queimaduras resultantes do 
contacto com o metal.

+
QUICK REACTION 
A água atinge a 
temperatura desejada 
em apenas alguns 
segundos, poupando 
água e energia.

+
ALTURA CONFORT 
Disponivel em versão de 
cano alto para utilização 
em lavatórios sobre a 
bancada.

EVERLUX 
Cobertura exclusiva de 
tendências que traz distinção 
e exclusividade ao seu espaço 
de banho.

+



Corpo liso

Termostática

Termostática

RocaBoxPRODUTO 
COMPLEMENTAR

MISTURADORA 
PARA DUCHE

MISTURADORA 
PARA BANHO-DUCHE

MISTURADORA 
PARA BIDÉ

MISTURADORA 
PARA LAVATÓRIO

Corpo liso

Kit universal 
de parede

A coleção de torneiras Insignia inclui cinco modelos 
para lavatório: dois de altura padrão e dois de cano alto 
(ambos na versão com descarga automática ou corpo 
liso), bem como um modelo de encastrar na parede. A 
coleção inclui também um modelo de torneira para bidé.  

Para a zona de banho-duche, a coleção inclui torneiras 
de encastrar, termostáticas e monocomando. 

/// GAMA

Mapa visual da coleção

INSIGNIA COLEÇÃO DE TORNEIRAS

De encastrar
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MISTURADORA PARA LAVATÓRIO

MISTURADORA PARA BIDÉ

Misturadora monocomando.  
Abertura em água fria.

A5A333AC00 (Cromado)

Misturadora monocomando, de cano alto.
Abertura em água fria.

A5A343AC00 (Cromado)

Misturadora monocomando de parede. 
A5A353AC00 (Cromado)
A5A353ACN0 (Everlux Preto Titânio)

A completar com Kit Universal. 
A525220603 (Cromado)
A5252206CN (Everlux Preto Titânio)

Misturadora monocomando (corpo liso).
Abertura em água fria.

A5A323AC00 (Cromado)
A5A3B3ACN0 (Everlux Preto Titânio)

Misturadora monocomando, de cano alto (corpo liso).
Abertura em água fria.

A5A3A3AC00 (Cromado)
A5A3C3ACN0 (Everlux Preto Titânio)

Misturadora para bidé. 
Abertura em água fria.

A5A603AC00 (Cromado)
A5A6A3ACN0 (Everlux Preto Titânio)
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/// GAMAINSIGNIA

Misturadora de encastrar termostática. 
A completar com RocaBox.

A5A0C3AC00 (Cromado)
A5A0C3ACN0 (Everlux Preto Titânio)

Torneira bicomando de bancada com cano central de 198 mm, 
inversor e chuveiro de mão com flexível de 1,75 m.

A5A093AC00 (Cromado)

Torneira bicomando de bancada com cano central de 130 mm, 
inversor e chuveiro de mão com flexível de 1,75 m.

A5A183AC00 (Cromado)
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Misturadora monocomando para encastrar. 
A completar com RocaBox.

A5A2B3AC00 (Cromado)
A5A2B3ACN0 (Everlux Preto Titânio)

Misturadora de encastrar. 
A completar com RocaBox.

A5A0B3AC00 (Cromado)
A5A0B3ACN0 (Everlux Preto Titânio)

MISTURADORA PARA BANHO-DUCHE
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MISTURADORA PARA BANHO OU DUCHE

Misturadora de encastrar termostática. 
A completar com RocaBox.

A5A2C3AC00 (Cromado)
A5A2C3ACN0 (Everlux Preto Titânio)
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/// TECNOLOGIASTORNEIRA

Limitador de caudal

PROTEÇÃO ANTICALCÁRIO 
O tratamento anticalcário
que é aplicado no perlator
facilita a limpeza e promove a
longevidade da torneira.

SILENCIOSO E SEM SALPICOS 
O perlator injeta ar na água,
proporcionando um jato
abundante, suave e com efeito
borbulhante, que evita salpicos. 

Tecnologia de restrição de caudal adaptada aos mais 
exigentes padrões de economia de água e energia 
certificada pela European Water Label.
Os modelos de lavatório e bidé incluem um perlator no 
final do cano que limita o caudal a cinco litros por minuto, 
o que permite restringir o consumo de água, sem que isso 
represente uma diminuição do nível de conforto.

Water Label

www.europeanwaterlabel.eu
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/// TECNOLOGIASTORNEIRA

Everlux

O sofisticado acabamento Everlux é possível graças 
a um processo físico inovador de deposição de vapor, 
através da ionização de metais e gases nobres, que 
se combinam para criar uma fina camada de cerâmica 
com propriedades incríveis.

ACABAMENTO SOFISTICADO 
Cobertura exclusiva de tendências 
que dá distinção e singularidade 
ao espaço de banho.

SUSTENTÁVEL 
Técnica puramente física que não 
requer químicos nocivos durante 
o processo de produção.

RESISTÊNCIA 
Capa ultrafina à base de 
metais de grande durabilidade 
que garantem uma superfície 
extraordinariamente resistente a 
arranhões e produtos de limpeza.



A tecnologia Safe Touch integrada na torneira termostática 
impede que os corpos cromados fiquem sobreaquecidos, 
evitando queimaduras provocadas pelo contacto com o metal. 

/// TECNOLOGIASTORNEIRA

Safe Touch



A tecnologia Quick Reaction integrada na 
torneira termostática assegura que a água saia 
à temperatura desejada em apenas alguns 
segundos, reduzindo os tempos de espera e, 
simultaneamente, poupando água e energia.

/// TECNOLOGIASTORNEIRA

Quick Reaction

POUPANÇA DE ÁGUA E ENERGIA
O facto de não deixar correr água 
fria até atingir a temperatura 
selecionada para o banho, reduz 
consideravelmente o consumo de 
água e energia.

MAIOR CONFORTO
Permite selecionar a temperatura 
da água através de um seletor com 
escala de graus, poupando tempo 
e proporcionando conforto.



O sistema Security 38 integrado na torneira termostática e que consiste 
num sistema de segurança que impede, por defeito, que se ultrapassem 
os 38 ºC, mantém sempre a temperatura constante, evitando 
queimaduras e contribuindo para uma maior poupança de energia.

Além disso, no caso do fornecimento de água fria ser interrompido, 
o cartucho da torneira da Roca corta automaticamente a água 
quente,evitando o risco de queimadura.

/// TECNOLOGIASTORNEIRA

Security 38

PROTEÇÃO 
ANTIQUEIMADURAS 
Impede que a água 
ultrapasse os 38 ºC por 
defeito, evitando o risco 
de queimaduras.

POUPANÇA DE ENERGIA 
Ao evitar que se produzam 
mudanças de temperatura 
na água, contribui para maior 
poupança de energia. 

TEMPERATURA CONSTANTE 
Mantém sempre uma 
temperatura constante da 
água, evitando diferenças 
acentuadas de temperatura.



/// TECNOLOGIASTORNEIRA

Cold Start

ÁGUA FRIA 
Abertura para a direita.

ÁGUA MORNA 
Rodando para a frente.

ÁGUA QUENTE 
Volta completa para a frente.

Nos modelos de lavatório e bidé, a abertura para a direita 
está reservada para a água fria, sendo necessário rodar o 
manípulo para a frente para obter água quente de forma 
gradual. Desta forma, as rotinas diárias que realizamos 
utilizando a torneira, e que não necessitam de água 
quente, podem ser realizadas sem que o aquecimento 
da água seja ativado desnecessariamente, ou seja, sem 
desperdiçar energia.
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Roca, S.A. 

Apt 575, Ponte da Madalena
2416-905 Leiria
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
www.roca.pt
roca.portugal@pt.roca.net

244 720 020
Apoio Técnico

213 404 260
Serviço ao Cliente


