


Nova solução hidrossanitária
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Bombas e trituradores sanitários

Uma nova solução para instalar banheiros ou cozinhas onde 

quiser, sem escavação no piso…
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…mesmo sem escoamento gravitacional
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A SANITRIT no mundo!!
Sanitrit conta hoje com 24 filiais.

Faturamento anual: 800 milhões de reais

Nossa fábrica tem certificado ISO 9001:2008 e ABNT NBR NM 60335:2010 .



O Grupo SFA é o inventor do triturador sanitário. 

58 anos de experiência.

8 milhões de aparelhos utilizados a cada dia. 

Líder mundial nesta técnologia

Fábrica com certificado ABNT, ISO

9001 – ISO 14001.

Perfil da empresa SFA SANITRIT 

../../../../Videos/Corporate-movie_SFA_UK_v2.mp4


O conceito do triturador  sanitário!!

De fácil instalação, o triturador Sanitrit® viabiliza equipamentos sanitários 

em locais abaixo do nível da rede de esgoto, ou longe da canalização 

principal, sem a necessidade de prolongar o ramal de esgoto, criar uma 

fossa ou elevar o piso.
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Onde podemos aplicar as bombas e os 
trituradores SANITRIT?

Apartamento, casa, sobrado…

Prédios comerciais: escritórios, restaurantes, shopping 
centers

Containers, módulos habitáveis…

Ligação na rede coletora em caso de soleira negativa



basta ter um ponto de água e um ponto de energia!!

Instale:

 Um banheiro

 Uma cozinha

 Um chuveiro

 Onde você quiser!!!!

 Sem obras!!!

 Sem quebra quebra!!!!

 Sem escoamento gravitacional!!!!



Como funciona o triturador sanitário ?
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Uma técnologia eficiente!
Dois sistemas de trituração

à prova de risco

 As lâminas trituram os materiais fecais e 
o papel higiênico em partículas
minúsculas. Ideal para uso doméstico.

 Este sistema de trituração mais
elaborado e resistente processa os
materiais fecais, o papel higiênico e 
também elementos de higiene feminina 
derrubados acidentalmente no vaso 
sanitário. Ideal para uso comercial nos 
locais públicos.



Os benefícios do sistema SFA

Com SFA a reforma é fácil, sem quebrar as paredes e o 
piso de sua construção! 

O sistema facilita a adequação dos ambientes



Orçamento de um banheiro em subsolo:

Método tradicional com poço de 

recalque

Com método Sanitrit

• Escavação,impermeabilização, 

tampa, 

• Bomba submersivel, ancoragem

da bomba com um quadro

Custo: 5000 R$

• Transtornos

• Obra que demora

• Desperdício de materiais

• Sujeira 

• As vêzes é impossivel escavar

• Triturador: 2000 R$

• Mão de obra: 250 R$ (1/2 dia)

Custo 2250 R$

• Sem dor de cabeça e 

transtornos

• 1 dia para instalar

• Sem desperdício de materiais

• Sem Sujeira 

• Onde quiser



Linha de produtos e caraterísticas



Triturador sanitário

 Evacuação vertical = 5mts

 Distância horizontal = 100 mts

 Motor: 400 W – 220 V/60 Hz

 Silencioso: < 50 dBA

 Tubo de descarga: 32 mm

 Sem odor



SFA – our PRODUCTS

Vaso sanitário com triturador embutido
SANICOMPACT

 Evacuação vertical = 3 mts

 Distância horizontal = 30 mts

 Motor: 550 W – 220 V/60 Hz

 Silencioso: < 55 dBA

 Sem odor

 Economiza água: 1,8l ou 3l

../../../../Videos/Sanicompact.mov


Bombas hidráulicas para cozinha ou lavatório

 Evacuação vertical = 5m

 Distância horizontal = 50 m

 Tubo de descarga: 32 mm

 Não tritura

 Temperatura de líquidos< 60°C



Altura m

Dimensionamento das estações

elevatórias de esgoto

1 casa 

2,5 m3/h

2 casas 

5 m3/h

6 casas

15 m3/h



Sanicubic  é  uma estação que recolhe vários 

banheiros, lavanderias, cozinhas ao mesmo

tempo. Está equipada com 1 ou  2 motores 

potentes que funcionam alternadamente.

 Alternativa a fossa de esgoto: montagem 

sem grandes obras, diretamente no chão

 Temperatura máxima de líquidos< 70°C

 Evacuação vertical = 11

 Distância horizontal = 110 

 Tubo de descarga: 50 mm

 Sistema de alarme incluído



Vantagens:

• Estações totalmente automatizadas e perfeitamente fechadas, isentas 

de odores.

• Instalação no solo, sem a necessidade de escavar o piso, eliminando a 

ocorrência de odores.

• Sistema econômico e prático, sem desperdiço de materais e sem 

sujeira.

• Campo de aplicação: casas ou prédios em situação de soleira

negativa, ou ainda em ambientes construídos em subsolos ou 

longe da rede de esgoto.



Exemplos de instalação



OBRAS REALIZADAS NO BRASIL
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Banheiros corporativos - Regimar



Banheiro da Diretoria Felsberg Advogados



Copa - Banco Crédit SUISSE



Copa - Banco Crédit Suisse



Banheiro com chuveiro - Chanel



Vitrine para sorveteria Hagen Dasz 

A bomba para águas cinzentas 
SANISHOWER permite eliminar os 
resíduos provenientes da vitrine para 
sorveteria. O sistema permite trabalhar 
sem desnível e sem escavação no piso
para bombear os resíduos até o ponto 
de esgoto distante.

O sistema facilita também a rotina de 
trabalho dos funcionários



Laboratório - OXITEC



Lanchonete - BioRitmo



Dicas de instalação













OBRIGADO!!!


