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OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

A EMPRESA

Nossa
Historia

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.

Missao
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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.

Valores

Transparência
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.
Comprometimento
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.
Inovação
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.

OLIMAR METAIS SANITÁRIOS
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De gota em gota, você faz a diferença!

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!
Conheça, agora, algumas
vantagens de nossos
produtos para um uso mais
consciente da água!

OLIMAR METAIS SANITÁRIOS
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De gota em gota, você faz a diferença!

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

OLIMAR METAIS SANITÁRIOS
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De gota em gota, você faz a diferença!

Torneira Economatic
2002LP-ATM

Uma torneira com arejador
gasta de 6 a 10 litros
por minuto
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Torneira Economatic
2003LM-ATM

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

OLIMAR METAIS SANITÁRIOS

11

De gota em gota, você faz a diferença!

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

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.

Regar o gramado, hortas e plantas
no início da manhã ou à noite
ajuda a economizar mais de 300
litros de água por semana.

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

OLIMAR METAIS SANITÁRIOS
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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.

linha

monocomando
Com base na praticidade que
você precisa no seu dia-adia desenvolvemos a Linha
Monocomando para cozinha
pensando no seu conforto e
comodidade.

pd-2087 | pd-2088
Torneira gourmet
Misturador monocomando
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).

Cartucho monocomando
cerâmico de alta
durabilidade
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Super resistente
à corrosão,
riscos
e maresia

observações técnicas

• Bitola :1/2”
• Kit instalação incluso: engates flexíveis
para água quente e fria, parafusos de
fixação e canopla de acabamento

Gatilho com jato spray
maior facilidade na limpeza
de alimentos e detritos

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

Bica giratória,
possibilita atender
duas pias

arejador
maior economia no
uso da água

linha monocomando | cozinha | olimar metais
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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.

2068
Torneira gourmet
Bica móvel
com instalação
em parede
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jato contínuo
concetrado

jato
chuveirinho

O arejador embutido
permite uma maior
estabilidade no
jato de água.

acabamentos
premium

c31

c34

tubo
flexível

c40

c50

2069
Torneira gourmet
Bica móvel
com instação
em mesa

c52

LINHA HILUX | cozinha | olimar metais
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linha

hilux

1170G
Torneira gourmet
Bica móvel
com instalação
em parede
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1268
Modelo Bica Móvel - Tubo 1/2”
instalação Parede
Acionamento 1/4 de volta
Bitolas 1/2”
Acabamento ABS, Básico (exceto C23), Premium

Acionamento 1/4
de volta
maior
praticidade e
economia

1269
Modelo Bica Móvel - Tubo 1/2”
instalação Mesa
Acionamento 1/4 de volta
Bitolas 1/2”
Acabamento ABS, Básico (exceto C23), Premium

premium

básico

c23

c33

c31

c34

c40

abs

c50

c52

s33

s40

s50

LINHA HILUX | cozinha | olimar metais
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linha

hilux

1368
bica móvel
com instação
em parede

22

olimar metais | cozinha | LINHA HILUX

TORNEIRA BICA MÓVEL COM AREJADOR
ARTICULADO
• 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).

Acionamento 1/4 de volta
maior praticidade e
economia.

bica móvel
com instalação
em mesa

premium

básico

c23

1369

c33

c31

c34

c40

abs

c50

c52

s33

s40

s50

LINHA HILUX | cozinha | olimar metais
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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
Modelo Bica Móvel - Tubo anzol
instalação Parede
Acionamento Rotativo
Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”
Acabamento ABS, Básico (exceto C23), Premium

Acionamento 1/4
de volta
maior
praticidade e
economia

1168TA
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

premium

básico

c23

c33

c31

c34

c40

abs

c50

c52

s33

s40

s50

LINHA MASTER | cozinha | olimar metais
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linha

master

1168
Modelo Bica Móvel - Tubo 1/2”
instalação Parede
Acionamento Rotativo
Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”
Acabamento ABS, Básico (exceto C23), Premium

1168TB
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

1169
Modelo Bica Móvel - Tubo 1/2”
instalação Mesa
Acionamento Rotativo
Bitolas 1/2”
Acabamento ABS, Básico (exceto C23), Premium
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1158
Modelo Pia - curta (18cm)
instalação Parede
Acionamento Rotativo, 1/4 de volta
Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”
Acabamento ABS, Básico, Luxo, Premium

1158b

1158ar

Modelo Pia - curta com bico (18cm)

Modelo Pia - curta com arejador (18cm)

instalação Parede

instalação Parede

Acionamento Rotativo, 1/4 de volta

Acionamento Rotativo, 1/4 de volta

Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

Acabamento ABS, Básico, Luxo, Premium

Acabamento ABS, Básico, Luxo, Premium

torneiras 1/4 de volta
acrescente ao
código o complemento
“-14v”

acabamento luxo c25
para torneiras com
acionamento roativo

premium

básico

c23

c33

c31

c34

c40

abs

c50

c52

s33

s40

s50

LINHA MASTER | cozinha | olimar metais
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linha

master

1158F
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

1147
Modelo Registro para filtro
instalação Parede
Acionamento Rotativo
Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”
Acabamento ABS, Básico, Luxo, Premium

1170
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
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1/4 de volta só possui acabamento
Premium

1159
Modelo Pia - longa (22cm)
instalação Parede
Acionamento Rotativo, 1/4 de volta
Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”
Acabamento ABS, Básico, Luxo, Premium

1159b

1159ar

Modelo Pia - longa (22cm) com arejador

Modelo Pia - longa (22cm) com bico

instalação Parede

instalação Parede

Acionamento Rotativo, 1/4 de volta

Acionamento Rotativo, 1/4 de volta

Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”

Acabamento ABS, Básico, Luxo, Premium

Acabamento ABS, Básico, Luxo, Premium

torneiras 1/4 de volta
acrescente ao
código o complemento
“-14v”

acabamento luxo c25
para torneiras com
acionamento roativo

premium

básico

c23

c33

c31

c34

c40

abs

c50

c52

s33

s40

s50

LINHA MASTER | cozinha | olimar metais
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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.

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.

Cartucho
cerâmico de alta
tecnologia e
durabilidade

pd-1217 pd-1219
Modelo Misturador para lavatório
pressão mínima 5mca
observação
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Furação do indicada: de
35mm a 37mm

olimar metais | banheiro | LINHA monocomando

ajuste gradual
de temperatura
da água

hs4000
Modelo

Misturador para chuveiro
e/ou banheira

pressão mínima 5mca
Bitolas 1/2”

pd-1203

pd-1202
Modelo Misturador para lavatório
pressão mínima 5mca
tamanhos 20, 31 cm
acabamento Latão cromado

LINHA monocomando | banheiro | olimar metais
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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
Acionamento 1/4
de volta
maior
praticidade e
economia

Modelo Bica Móvel Lavatório Tubo 3/4”
instalação Mesa
Acionamento 1/4 de volta
Bitolas 1/2”
Acabamento ABS, Básico (exceto C23), Premium

premium

básico

c23

34

c33

c31

c34
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c40

abs

c50

c52

s33

s40

s50

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.

1196
Modelo Bica Móvel Lavatório Tubo 1/2”
instalação Mesa
Acionamento Rotativo
Bitolas 1/2”
Acabamento ABS, Básico (exceto C23), Premium

1193
Modelo Lavatório simples
instalação Mesa
Acionamento Rotativo, 1/4 de volta
Bitolas 1/2”
Acabamento ABS, Básico, Luxo, Premium

1194
Modelo Lavatório luxo
instalação Mesa
Acionamento Rotativo, 1/4 de volta
Bitolas 1/2”
Acabamento ABS, Básico (exceto C23), Premium

LINHA MASTER | banheiro | olimar metais
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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.

2000lvp-atm
Modelo Torneira automática p/ lavatório (pequena)
instalação Mesa
Bitolas 1/2”
Acabamento Latão cromado

2002lp-atm
Modelo Torneira automática p/ lavatório
instalação Parede
Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”
Acabamento Latão cromado

2001lvg-atm
Modelo Torneira automática p/ lavatório (grande)
instalação Mesa
Bitolas 1/2”
Acabamento Latão cromado
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De gota em gota,
você faz
a diferença!
leia mais na página 6

2003lm-atm
Modelo

Torneira automática com bica móvel
p/ lavatório

instalação Mesa
Bitolas 1/2”
Acabamento Latão cromado

2004vm-atm
Modelo Válvula de mictório
Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”
Acabamento Latão cromado
LINHA ECONOMATIC| banheiro | olimar metais
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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-GAT-CR
Modelo Gatilho para ducha higiênica
bitolas 1/2”
Acabamento Metal cromado

dhig
Modelo Ducha higiênica
acionamento Rotativo, 1/4 de volta
Bitolas 1/2” - com adaptador 3/4”
Acabamento Premium

acabamentos
premium

c31

38
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c34

c40

c50

c52

BAP-INX-ANG
Modelo Barra de apoio angular
Acabamento Aço inox

produzida em
aço inox de
acordo com a
NBR-ABNT 9050

BAP-INX
MODELO Barra de apoio
ACABAMENTO Aço inox
tamanhos 30, 40, 60 e 80cm

DHIG-reg
modelo Registro para ducha higiênica

1998c

Bitolas 1/2”
acionamento Rotativo
acabamento Premium

modelo

Chuveiro cromado - uso com
aquecedor

Bitolas 1/2”
Acabamento Latão cromado
LINHA AMBIENCE| banheiro | olimar metais
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linha

ambience

BRA-CHU
modelo Braço de chuveiro
Bitolas 1/2”
Acabamento Alumínio
tamanhos 30, 40 cm

lig
modelo Tubo de ligação liso
Bitolas 1.1/2”
Acabamento Metal cromado
tamanhos 25, 30 cm

lig-aj
modelo Tubo de ligação ajustável
Bitolas 1.1/2”
Acabamento Metal cromado
tamanhos 25, 30 cm

paraf-fix
modelo

Parafusos de fixação para vaso
sanitário / tanque

Acabamento Latão cromado
tamanhos Buchas nº 8, 10, 12

40
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n01cab-simples
n02cab-lx

cabide simples

cabide luxo

n03cab-dpl
cabide duplo

todas as
peças são
produzidas em
aço inox

n09sabnt
saboneteira

n16pttlh-arg
porta toalha argola

n11pap-cc
papeleira com tampa

n06pap-simples
papeleira simples

LINHA AMBIENCE| banheiro | olimar metais
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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.

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.

REG-MAQ-ESF
modelo Registro para máquina de lavar
Bitolas 1/2” x 3/4”
acionamento 1/4 de volta
acabamento Metal cromado

1131
modelo Torneira para máquina de lavar
Bitolas 1/2” x 3/4”
acionamento Rotativo e 1/4 de volta
acabamento
observações

ABS, Popular, Básico, Luxo,
Premium
Acionamento rotativo também
possui acabamento Luxo e Popular

1131ESF
modelo Esfera
Bitolas 1/2” X 3/4”

acabamentos

acionamento 1/4 de volta

popular

luxo

cabch

c25

acabamento Metal cromada

premium

básico

c23

c33

c31

c34

c40

abs

c50

c52

s33

s40

s50

LINHA CLASSIC LAVANDERIA| lavanderia & jardim | olimar metais
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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
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

1128
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

1130
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
acabamentos
popular

luxo

cabch

c25

premium

básico

c23

44

c33

c31

c34

c40

abs

c50

olimar metais | lanaderia & jardim | LINHA CLASSIC JARDIM

c52

s33

s40

s50

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.

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.

1420
modelo
acionamento
acabamento

1400

1416

Registro de pressão
bruto

modelo

Registro de pressão
com canopla

Bitolas

1/2”, 3/4”

Bitolas

3/4”

Rotativo

acabamento

Popular

acionamento

1400ESF

ABS, Básico,
Premium (exceto
C31)

1414

Registro esfera de
passagem plena

modelo

Registro de pressão
bruto

Bitolas

1/2”, 3/4”

Bitolas

3/4”

1/4 de volta

acionamento
acabamento

46

3/4” e 1 1/2”

acabamento

c33

c31

c34
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c40

Rotativo
Básico, Premium
(exceto C31)

popular

cabch

Rotativo
Básico

premium

básico

c23

Registro de gaveta

Bitolas

acabamentos

modelo

acionamento

Básico, Premium, s/
acabamento (SA)

modelo
acionamento

Rotativo

acabamento

Rotativo

1509

modelo

acionamento

Kit S.O.S. registro

abs

c50

c52

s33

s40

s50

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.

sifão
modelos

Bitolas

acabamento

Lavatório, cozinha e
tanque
1” x 1.1/2” x 30cm
(LAV)
1.1/2” x 2” x 30cm
(COZ)
1.1/4” x 2” x 30cm
(TNQ)

VELACARV-AT
modelo

modelo

modelo

Copo de filtro com
vela

Bitolas

1/4”

acabamento

ABS cromado

Vela de Carvão Ativo
Blindada

Cromado

modelo

Engate flexível
cromado

Bitolas

1/2” x 1/2”

1624VT

1600VP-MT

modelo

Válvula para tanque

modelo

Válvula de pia

Bitolas

1.1/4”

Bitolas

1” (7/8)

acabamento

Latão cromado

acabamento

Latão cromado

30, 40, 60 e 120cm

flex-inx
modelo

Engate flexível
trançado

Bitolas

1/2” x 1/2”

TAMANHOS

Vela de Carvão Ativo

VELACARV-BL

flex-cr

TAMANHOS

FILTRVELA-ABS

30, 40, 60cm

1622VA-ABS

1603VL

modelo

Válvula americana

modelo

Válvula p/ lavatório

Bitolas

3.1/2” x 1.1/2”

Bitolas

1” (7/8)

acabamento

Latão cromado

acabamento

Latão cromado

observação

com ou sem ladrão
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MVI14V-LDV
modelo

Cartucho Cerâmico
(Direito)

medida

M24

padrão

Estria Deca ou
Docol/Lorenzetti

modelo

Mvs para Registro
de Pressão - Longo

modelo

MVI em Metal para
Torneira

medida

M20 (Oriente) M21
(Deca)

medida

M18 (Olimar) e
M19(Diversos)

padrão

Estria Deca

padrão

Estria Deca

MVI1416-MT

MVI14V-LEA
modelo

Cartucho Cerâmico
(Esquerdo)

medida
padrão

modelo

MVI para Registro
de Pressão - Curto

M24

medida

M21 (Olimar)

Estria Deca ou
Docol/Lorenzetti

padrão

Estria Deca

MVSM21-MT
MVS para Torneira

modelo

Cabeçote C33

medida

M21 (Deca)

medida

M18

padrão

Estria Deca

48

medida

M18 (Olimar)

padrão

Estria Deca

olimar metais | suporte | LINHA SUPPORT

modelo

MVI em Nylon para
Torneira

medida

M18 (Olimar) e
M19(Diversos)

padrão

Estria Deca

CABCH-CR
modelo

Cabeçote com
cromado

medida

M18

CABCH-AM

cabc23

MVIM18-14V
Cartucho Cerâmico
(Direito)

MVI-NY

cabc33

modelo

modelo

MVI-MT

MVS1416LG-MT

modelo

Cabeçote C23

medida

M18

modelo

Cabeçote com
chaveta

medida

M18

www.olimarmetais.com.br
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