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Nossa 

Historia

Missao

OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

a olimar é uma empresa de metais 
e sanitários e atua no mercado 
desde 1996. com mais de 15 anos 
de trabalho, a empresa busca, 
constantemente, a cada dia, 
inovação e tecnologia para que a 
qualidade, durabilidade e design de 
nossos produtos e soluções sejam 
potencializados ao máximo.

ao longo desses anos a olimar 
sempre direcionou seus esforços 
para conquistar a casa e o coração 
de seus consumidores com um mix 
completo de produtos e 
atendendo as mais diferentes 
necessidades.

estilo empreendedor, dedicação e 
comprometimento fazem com que a 
olimar se consolide cada vez mais no 
mercado de metais e sanitários como 
uma empresa responsável e que 
respeita as necessidades e anseios 
de seus consumidores.

nossa missão é fornecer soluções 
sustentáveis em metais e sanitários 
visando sempre à criação de 
produtos que aliem qualidade, 
funcionalidade e design à qualidade 
de vida de nossos consumidores.
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Valores

OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

acreditamos que somente através 
da transparência e da conduta 
ética, pessoal e profissional, 
conseguiremos conquistar e cultivar 
a confiança e satisfação de 
nossos consumidores, parceiros e 
colaboradores. 

o princípio da geração de valor 
está presente na metodologia e na 
prática da olimar. esta é a principal 
característica de nossa cultura: 
comprometimento. construir 
relacionamentos duradouros com 
consumidores e parceiros é 
determinante em nossa estratégia.

inovar é uma necessidade em 
nosso cotidiano, por isso a 
olimar busca a cada dia soluções 
inovadoras, gerando valor a nossos 
colaboradores e parceiros e 
superando a expectativa de nossos 
consumidores com produtos que 
realmente fazem a diferença.

Transparência

compromeTimenTo

inovação
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OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

a olimar lançou, em 2015, uma cartilha 
com diversos produtos voltados à 

economia de água, além de ressaltar 
a importância de se ter um sistema 

hidráulico funcional e livre de defeitos 
e com dicas e sugestões visando o uso 

consciente da água.
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De gota em gota,
você faz 

a diferença!

OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

vantagens de nossos
conheça, agora, algumas

consciente da água!
produtos para um uso mais
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OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

As torneiras da linha Olimar 
Economatic, com fechamento 

automático, gastam apenas 300ml 
por acionamento e reduzem em até 

50% o consumo de água.

torneira economatic 
2000Lvp-aTm
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torneira economatic 
2001LvG-aTm

Torneiras com fechamenTo 
auTomáTico reduzem o cusTo na 

sua conTa de áGua
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OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

uma Torneira com arejador 
GasTa de 6 a 10 LiTros 

por minuTo

torneira economatic 
2002Lp-aTm



11OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

As torneiras da linha Olimar         
Economatic possuem uma vazão mínima   
de 0,05 litros por segundo, com um tempo 
de fechamento estimado em 6 segundos

torneira economatic 
2003Lm-aTm
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As torneiras da linha Olimar 
Economatic gastam 300 ml de 

água por acionamento ou 3 litros 
a cada 10 acionamentos

válvula para mictório 
economatic 
2004vm-aTm
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dicAS oliMAR

OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

regar o gramaDo, hortas e plantas 
no início Da manhã ou à noite 
ajuDa a economizar mais De 300 
litros De água por semana.

a caDa Dia, escolha um copo para 
ser o seu copo De beber água Do 
Dia. isso irá reDuzir o número De 
copos a lavar.

jogue pó De café no vaso 
sanitário e observe. se ele 
Derreter ou Desaparecer é sinal 
De que há vazamento na válvula 
ou caixa De Descarga

espalhe uma camaDa De folhas ao 
reDor De plantas retém a umiDaDe 
e economiza água e Dinheiro



cozinha



nossos produtos para cozinha possuem uma grande variedade de 
modelos com design sofisticados e diferenciados. aqui você encontrará 

a praticidade do acionamento ¼ de volta, a tecnologia e o conforto 
do monocomando além de vários outros produtos feitos 

cuidadosamente para sua casa. 



16 olimar metais | cozinha | linha monocomanDo

linha 

MoNocoMaNdo

com base na praticidade que 
você precisa no seu dia-a-
dia desenvolvemos a linha 
Monocomando para cozinha 
pensando no seu conforto e 
comodidade.

toRneiRA gouRMet
misturador monocomando

pd-2087 | pd-2088

CartuCho monoComando 
cerâmico De alta 

DurabiliDaDe

produzida em latão cromado, com 
banho triplo de cromo, permite 
ajuste gradual de temperatura da 
água até  70ºc.

Disponível nos tamanhos de 50cm 
(pD-2087) e 65cm (pD-2088).
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•	 bitola :1/2”

•	 Kit instalação incluso: engates flexíveis 
para água quente e fria, parafusos de 
fixação e canopla de acabamento

•	 furação recomendada do tampo da 
pia: 35mm ou 3,5cm

BiCa giratória, 
possibilita atenDer 

Duas pias

arejador 
maior economia no 

uso Da água

gatilho Com jato spray 
maior faciliDaDe na limpeza 

De alimentos e Detritos

super resistente  
à corrosão,  

riscos  
e maresia 

observações técnicas
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linha 

Hilux

com soluções para lavatório e cozinha 
e sistema ¼ de volta, a olimar 
desenvolveu um produto prático, bonito 
e acessível para um consumidor cada  
vez mais exigente.

toRneiRA gouRMet
bica móvel  
com instalação  
em pareDe

2068
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toRneiRA gouRMet
bica móvel  
com instação  
em mesa

o arejador embutido 
permite uma maior 

estabilidade no 
jato de água.

jato contínuo 
concetraDo

jato 
chuveirinho

2069

tuBo 
flexível

premium

c31

c34

c40

c50

acabamentos

c52
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linha 

Hilux

toRneiRA gouRMet
bica móvel  
com instalação  
em pareDe

1170g
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1268

1269

aCionamento 1/4 
de volta  

maior 
praticiDaDe e 

economia

BásiCo aBspremium

c23 c33 s33 s40 s50c31 c34 c40 c50 c52

moDelo bica móvel - tubo 1/2”

instalação parede

acionamento 1/4 de volta

bitolas 1/2”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium

moDelo bica móvel - tubo 1/2”

instalação mesa

acionamento 1/4 de volta

bitolas 1/2”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium



22 olimar metais | cozinha | linha hilux

linha 

Hilux

bicA Móvel
com instação  
em pareDe

1368
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bicA Móvel
com instalação  
em mesa

1369

toRneiRA bicA Móvel coM AReJAdoR 
ARticulAdo

aCionamento 1/4 de volta 
maior praticiDaDe e 

economia.

•	 tubo de 3/4”;

•	 fabricado em latão cromado com tubo em 
aço inox e arejador articulado em abs;

•	 acionamento 1/4 de volta: maior praticidade 
e economia;

•	 acabamentos: abs, básico (exceto c23), 
premium ;

•	 bitola 1/2” - acompanha bucha de redução 
para 3/4” (somente modelo de parede).

BásiCo aBspremium

c23 c33 s33 s40 s50c31 c34 c40 c50 c52



24 olimar metais | cozinha | linha master

linha 

Master

Seja um design clássico, arrojado 
ou moderno, as torneiras da linha 
Master olimar contam com uma 
grande variedade de opções para  
sua cozinha.

1569
moDelo bica móvel - tubo anzol

instalação mesa

acionamento rotativo

bitolas 1/2” 

acabamento abs, básico (exceto c23), premium
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1568

1168ta

aCionamento 1/4 
de volta  

maior 
praticiDaDe e 

economia

BásiCo aBspremium

c23 c33 s33 s40 s50c31 c34 c40 c50 c52

moDelo bica móvel - tubo anzol

instalação parede

acionamento rotativo

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium

moDelo bica móvel parede - tubo alto

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium
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linha 

Master

1168tB

1169

1168

moDelo bica móvel - tubo baixo de 3/4”

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium

moDelo bica móvel - tubo 1/2”

instalação parede

acionamento rotativo

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium

moDelo bica móvel - tubo 1/2”

instalação mesa

acionamento rotativo

bitolas 1/2”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium



27   linha master | cozinha | olimar metais

1158ar1158B

1158

acabamento luxo c25  
para torneiras com 

acionamento roativo

torneiras 1/4 de volta  
acrescente ao

cóDigo o complemento 
“-14v”

BásiCo aBspremium

c23 c33 s33 s40 s50c31 c34 c40 c50 c52

moDelo pia - curta com arejador (18cm)

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico, luxo, premium

moDelo pia - curta com bico (18cm)

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico, luxo, premium

moDelo pia - curta (18cm)

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico, luxo, premium
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linha 

Master

1170

1158f

1147

moDelo bica móvel com filtro

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico, premium

observação
1/4 de volta só possui acabamento 
premium

moDelo pia - curta (18cm) com filtro

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico, luxo, premium

moDelo registro para filtro

instalação parede

acionamento rotativo

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico, luxo, premium
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1159ar1159B

1159

acabamento luxo c25  
para torneiras com 

acionamento roativo

torneiras 1/4 de volta  
acrescente ao

cóDigo o complemento 
“-14v”

BásiCo aBspremium

c23 c33 s33 s40 s50c31 c34 c40 c50 c52

moDelo pia - longa (22cm) com bico

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico, luxo, premium

moDelo pia - longa (22cm) com arejador

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico, luxo, premium

moDelo pia - longa (22cm)

instalação parede

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento abs, básico, luxo, premium



banheiro



nos produtos para banheiro, além das 
soluções para sua casa, com produtos ¼ de 

volta e monocomando, temos também uma linha 
especialmente voltada para empresas e lugares de 

grande circulação que proporcionam até 40% de economia 
no consumo mensal de água.



32 olimar metais | banheiro | linha monocomanDo

linha

MoNocoMaNdo

nossa linha Monocomando esbanja 
elegância e tecnologia.

com base na praticidade que você precisa 
no seu dia-a-dia desenvolvemos este 
lindo produto onde você, com apenas um 
comando, controla a vazão e mistura  
água quente e fria da forma que se sinta 
mais confortável.

pd-1217 pd-1219

cARtucho 
ceRâMico de AltA 

tecnologiA e 
duRAbilidAde

moDelo misturador para lavatório

pressão mínima 5mca

observação
furação do indicada: de 
35mm a 37mm
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pd-1203

pd-1202

hs4000 

moDelo
misturador para chuveiro 
e/ou banheira

pressão mínima 5mca

bitolas 1/2”

moDelo misturador para lavatório

pressão mínima 5mca

tamanhos 20, 31 cm

acabamento latão cromado

ajuste gradual  
de temperatura  

da água
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linha  

Hilux

A linha hilux reúne tudo aquilo que  
um consumidor criterioso busca:  
design moderno e sofisticado,  
ergonomia, praticidade e, claro, acima  
de tudo, qualidade.

com soluções para lavatório e cozinha e 
sistema ¼ de volta a olimar desenvolveu  
um produto prático, bonito e acessível para 
um consumidor cada vez mais exigente.

1296
moDelo bica móvel lavatório tubo 3/4”

instalação mesa

acionamento 1/4 de volta

bitolas 1/2”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium

aCionamento 1/4 
de volta  

maior 
praticiDaDe e 

economia

BásiCo aBspremium

c23 c33 s33 s40 s50c31 c34 c40 c50 c52



   linha master | banheiro | olimar metais 35

linha 

Master

os produtos linha Master olimar contam 
com uma grande variedade de produtos 
para sua cozinha e lavatório e se integram 
facilmente aos ambientes de sua casa, 
sejam eles clássicos, modernos, discretos ou 
arrojados.

11941193

1196

moDelo lavatório simples

instalação mesa

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2”

acabamento abs, básico, luxo, premium

moDelo lavatório luxo

instalação mesa

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium

moDelo bica móvel lavatório tubo 1/2”

instalação mesa

acionamento rotativo

bitolas 1/2”

acabamento abs, básico (exceto c23), premium
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linha  

ecoNoMatic

A linha economatic é uma das soluções 
olimar em produtos sustentáveis.

com design arrojado e diferenciado e 
podendo ser usadas tanto em residências 
como em lugares públicos, nossas torneiras 
automáticas são fáceis de instalar, possuem 
alta durabilidade e economizam até 40% no 
consumo mensal de água.

2002lp-atm

2000lvp-atm

2001lvg-atm

moDelo torneira automática p/ lavatório (pequena)

instalação mesa

bitolas 1/2”

acabamento latão cromado

moDelo torneira automática p/ lavatório (grande)

instalação mesa

bitolas 1/2”

acabamento latão cromado

moDelo torneira automática p/ lavatório

instalação parede

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento latão cromado
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De gota em gota,
você faz 

a diferença!

2003lm-atm

2004vm-atm
moDelo válvula de mictório

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento latão cromado

moDelo torneira automática  com bica móvel 
p/ lavatório

instalação mesa

bitolas 1/2”

acabamento latão cromado

leia mais na página 6
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linha  

aMbieNce

A linha Ambience de acessórios para 
banheiro alia qualidade e simplicidade em 
seus produtos.

Além de fácil instalação e ótimo acabamento, 
possui um excelente custo-benefício para 
aqueles que querem um toalete sofisticado 
sem ter de gastar muito.

dhig

dhig-gat-Cr

moDelo Ducha higiênica

acionamento rotativo, 1/4 de volta

bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

acabamento premium

moDelo gatilho para ducha higiênica

bitolas 1/2”

acabamento metal cromado

premium

c31 c34 c40 c50 c52

acabamentos
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1998C

Bap-inx-ang

Bap-inx

moDelo chuveiro cromado - uso com 
aquecedor

bitolas 1/2”

acabamento latão cromado

moDelo barra de apoio angular

acabamento aço inox

moDelo barra de apoio

acabamento aço inox

tamanhos 30, 40, 60 e 80cm

PRoduzidA eM 
Aço inox de 

AcoRdo coM A
nBr-aBnT 9050

dhig-reg
moDelo registro para ducha higiênica

bitolas 1/2”

acionamento rotativo

acabamento premium
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linha  

aMbieNce

Bra-Chu

lig

lig-aj

paraf-fix

moDelo braço de chuveiro

bitolas 1/2”

acabamento alumínio

tamanhos 30, 40 cm

moDelo tubo de ligação liso

bitolas 1.1/2”

acabamento metal cromado

tamanhos 25, 30 cm

moDelo tubo de ligação ajustável

bitolas 1.1/2”

acabamento metal cromado

tamanhos 25, 30 cm

moDelo
parafusos de fixação para vaso 
sanitário / tanque

acabamento latão cromado

tamanhos buchas nº 8, 10, 12
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n01CaB-simples

n03CaB-dpl

n16pttlh-arg

n06pap-simples

n02CaB-lx

n09saBnt

n11pap-CC

cAbide simples 

cAbide Duplo 

PoRtA toAlhA argola 

PAPeleiRA simples

cAbide luxo 

SAboneteiRA

PAPeleiRA com tampa

todAS AS 
PeçAS São 

PRoduzidAS eM 
Aço inox



lavanderia
jardim

  a escolha certa dos produtos é fundamental para o sucesso 
de qualquer obra ou reforma e envolvem dois aspectos 

principais: durabilidade e resistência. essas são uma  
das principais características dos produtos olimar  

para áreas de serviço, jardim e quintal.

&
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linha 

classic 
lavanderia

Produzidas e testadas com o mais alto 
padrão de qualidade, as torneiras para 
jardim e lavanderia da linha classic podem 
ser instaladas sem qualquer preocupação 
em relação a sua durabilidade e eficiência.

1131

reg-maQ-esf

1131esf

moDelo torneira para máquina de lavar

bitolas 1/2” x 3/4”

acionamento rotativo e 1/4 de volta

acabamento abs, popular, básico, luxo, 
premium

observações
acionamento rotativo também 
possui acabamento luxo e popular

moDelo registro para máquina de lavar

bitolas 1/2” x 3/4”

acionamento 1/4 de volta

acabamento metal cromado

moDelo esfera

bitolas 1/2” x 3/4”

acionamento 1/4 de volta

acabamento metal cromada

c31 c34 c40 c50 c52

BásiCo

popular luxo

aBspremium

c23 c33

cabch

s33 s40 s50

acabamentos

c25



44 olimar metais | lanaDeria & jarDim | linha classic jarDim

linha 

classic 
jardim

Produzidas e testadas com o mais alto 
padrão de qualidade, as torneiras para 
jardim e lavanderia da linha classic podem 
ser instaladas sem qualquer preocupação 
em relação a sua durabilidade e eficiência.

1130esf

1130

1128

moDelo esfera c/ ou s/ porta-cadeado

bitolas 1/2” x 3/4” ou 3/4” x 3/4”

acionamento 1/4 de volta

acabamento metal cromado

moDelo torneira longa

bitolas 1/2” x 3/4” ou 3/4” x 3/4”

acionamento rotativo e 1/4 de volta

acabamento abs, básico, luxo, premium

moDelo torneira curta

bitolas 1/2” x 3/4” ou 3/4” x 3/4”

acionamento rotativo,  1/4 de volta

acabamento abs, básico, luxo

c31 c34 c40 c50 c52

BásiCo

popular luxo

aBspremium

c23 c33

cabch

s33 s40 s50

acabamentos

c25



suporte

além de um mix completo de produtos 
para suporte e peças de reposição, 

a olimar oferece aos seus clientes 
diversas opções de acabamentos, sempre 

preservando a originalidade e design, mas 
também a qualidade das peças e componentes 

usadas em sua linha de produtos.
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linha  

HeaVy duty

linha completa de registros de pressão e 
gaveta de alta durabilidade e resistência 
sendo todos testados em máquinas de alta 
pressão e vazão garantindo um produto 
100% livre de qualquer vazamento.

1400

1400esf

1420

1416 1509

1414

moDelo
registro de pressão 
bruto

bitolas 1/2”, 3/4” 

acionamento rotativo

acabamento popular

moDelo
registro esfera de 
passagem plena

bitolas 1/2”, 3/4” 

acionamento 1/4 de volta

moDelo Kit s.o.s. registro

acionamento rotativo

acabamento
básico, premium, s/
acabamento (sa)

moDelo
registro de pressão 
com canopla

bitolas 3/4” 

acionamento rotativo

acabamento
abs, básico, 
premium (exceto 
c31)

moDelo registro de gaveta

bitolas 3/4”  e 1 1/2”

acionamento rotativo

acabamento básico, premium 
(exceto c31)

moDelo
registro de pressão 
bruto

bitolas 3/4” 

acionamento rotativo

acabamento básico

c31 c34 c40 c50 c52

BásiCo aBspremium

c23 c33 s33 s40 s50

acabamentos

popular

cabch
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linha  

support

A linha Support olimar tem um mix 
completo de produtos para suporte e peças 
de reposição: válvulas de metais para pia, 
lavatório, tanque. 

1624vt 1600vp-mtflex-Cr

1622va-aBs

sifão

1603vl

filtrvela-aBs

flex-inx

velaCarv-Bl

velaCarv-at

moDelo válvula para tanque

bitolas 1.1/4” 

acabamento latão cromado

moDelo válvula de pia

bitolas 1” (7/8)

acabamento latão cromado

moDelo
engate flexível 
cromado

bitolas 1/2” x 1/2”

tamanhos 30, 40, 60 e 120cm

moDelo válvula americana

bitolas 3.1/2” x 1.1/2” 

acabamento latão cromado

moDelos
lavatório, cozinha e 
tanque

bitolas

1” x 1.1/2” x 30cm 
(lav)
1.1/2” x 2” x 30cm 
(coz)
1.1/4” x 2” x 30cm 
(tnq)

acabamento cromado

moDelo válvula p/ lavatório

bitolas 1” (7/8)

acabamento latão cromado 

observação com ou sem ladrão

moDelo
copo de filtro com 
vela

bitolas 1/4” 

acabamento abs cromado

moDelo
engate flexível 
trançado

bitolas 1/2” x 1/2”

tamanhos 30, 40, 60cm

moDelo
vela de carvão ativo 
blindada

moDelo vela de carvão ativo
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linha 

support

mvi14v-ldv

CaBC33

mvi14v-lea

CaBC23

mvsm21-mt CaBCh-Cr

mvi-mtmvs1416lg-mt

mvi-nymvi1416-mt

mvim18-14v CaBCh-am

moDelo
cartucho cerâmico 
(Direito)

meDiDa m24

paDrão
estria Deca ou 
Docol/lorenzetti

moDelo cabeçote c33

meDiDa m18

moDelo
cartucho cerâmico 
(esquerdo)

meDiDa m24

paDrão
estria Deca ou 
Docol/lorenzetti

moDelo cabeçote c23

meDiDa m18

moDelo mvs para torneira

meDiDa m21 (Deca)

paDrão estria Deca

moDelo
cabeçote com 
cromado

meDiDa m18

moDelo
mvi em metal para 
torneira

meDiDa
m18 (olimar) e 
m19(Diversos)

paDrão estria Deca

moDelo
mvs para registro 
de pressão - longo

meDiDa
m20 (oriente) m21 
(Deca) 

paDrão estria Deca

moDelo
mvi em nylon para 
torneira

meDiDa
m18 (olimar) e 
m19(Diversos)

paDrão estria Deca

moDelo
mvi para registro 
de pressão - curto

meDiDa m21 (olimar)

paDrão estria Deca

moDelo
cartucho cerâmico 
(Direito)

meDiDa m18 (olimar)

paDrão estria Deca

moDelo
cabeçote com 
chaveta

meDiDa m18



www.olimarmetais.com.br 

https://www.facebook.com/olimar.metais/
https://plus.google.com/+OlimarmetaisBrasil
https://twitter.com/olimar_metais
http://www.olimarmetais.com.br
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