


SITUAÇÃO DA ÁGUA NO PLANETA



OU SEJA...



SITUAÇÃO DA AGUA NO BRASIL



Docol Uma Escolha Sustentável

ALTERNATIVAS PARA O USO RACIONAL DA ÁGUA

INVESTIMENTO EM NOVAS 
TECNOLOGIAS



Pioneirismo em prol do uso Racional da Água!

Docol líder na fabricação de soluções Sustentáveis!

DOCOL MATIC!

Higiene

Praticidade

Conforto 

Segurança

Fechamento automático

Tecnologia 100% comprovada



DocolMatic – Pressmatic Torneiras

120 Alfa 110 Inox

Bica alta

Mictório

Deluxe

Compact

Lóggica

Mist. 110

http://www.docol.com.br/produto_detalhado.cfm?id=958&GID=41&Rid=32&FID=11 �
http://www.docol.com.br/produto_detalhado.cfm?id=73&GID=41&Rid=32&FID=11 �
http://www.docol.com.br/produto_detalhado.cfm?id=67&GID=41&Rid=32&FID=11 �
http://www.docol.com.br/produto_detalhado.cfm?id=72&GID=41&Rid=32&FID=11 �


DocolMatic – Pressmatic Mictorios e Chuveiros

Mictório Inox 

Mictório Deluxe

Mictório Compact 

Chuveiro de Aquecedor 
de Acumulação 

Chuveiro Elétrico 

Chuveiro Água Fria ou 
Pré-Misturada 

http://www.docol.com.br/produto_detalhado.cfm?id=109&GID=49&Rid=32&FID=11 �
http://www.docol.com.br/produto_detalhado.cfm?id=95&GID=49&Rid=32&FID=11 �
http://www.docol.com.br/produto_detalhado.cfm?id=108&GID=49&Rid=32&FID=11 �
http://www.docol.com.br/produto_detalhado.cfm?id=111&GID=61&Rid=32&FID=11 �


DocolMatic - Características

 As torneiras possuem arejador 

 Componente instalado na bica da torneira (saída de agua) que tem a função de

misturar o ar que entra com a agua que sai e com isso proporcionar mais

economia e conforto no jato.

 Restritor de vazão / RRV (registro regulador de vazão)

 Dispositivos economizadores. Produtos que ao serem instalados junto com a 

torneira proporcionarão ainda mais economia.



DOCOL



DocolMatic – Arejadores Econômicos

Vídeo comparativo



* Os restritores de vazão têm a função de limitar a quantidade de água que irá passar pela 
torneira, para com isso, gerar mais economia. Sua instalação irá depender da pressão (m.c.a) 
onde a torneira será instalada.

Pressão: Distância de instalação do produto até a caixa d’agua.

M.C.A (metros de coluna d’agua): unidade de medida para a pressão. 
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DESCRIÇÃO metros de coluna 
de água

Quilograma força por 
centímetro quadrado

Sigla m.c.a. Kgf/cm²

Equivalência 10 1



DocolMatic - Características

 6 a 8 segundos – Torneiras e Mictórios.

 Após pressionado e solto o botão da torneira ou mictório o produto irá fechar 

sozinho em 6 a 8 segundos.

 30 a 40 segundos – Chuveiros.

 Após pressionado e solto o botão do registro do chuveiro o produto irá fechar 

sozinho em 30 a 40 segundos.

 Resistência de 100 mil ciclos* a mais do que o exigido pela NBR 10283

 Resistência do produto ao ser aberto e fechado constantemente. 

*Ciclos: abertura e fechamento do produto.



Economia Comprovada!



Retrofiting* - USP

Valor do Investimento: R$ 2.000.000,00
Economia Mensal: R$ 379.761,00
Impacto da Redução: 26%
Retorno: 6 meses

*Retrofiting: Ação que visa alterar produtos convencionais por economizadores
(torneiras/Válvulas/Mictórios) e com isso calcular/mensurar a economia gerada.



Retrofiting – Ceagesp SP

Valor do Investimento: R$ 212.000,00
Economia Mensal: R$ 196.416,00
Impacto da redução: 32%
Retorno: 1 mês

*Retrofiting: Ação que visa alterar produtos convencionais por economizadores
(torneiras/Válvulas/Mictórios) e com isso calcular/mensurar a economia gerada.



Valor do Investimento: R$ 80.000,00

Economia Mensal: R$ 14.000,00

Impacto da redução: 28%

Retorno: 6 MESES

Retrofiting – Hospital Santa Casa Maceió

*Retrofiting: Ação que visa alterar produtos convencionais por economizadores
(torneiras/Válvulas/Mictórios) e com isso calcular/mensurar a economia gerada.



RRV – Registro Regulador de Vazão

RRV em ABS RRV em metal RRV para 
chuveiro/parede

 Funcionam como um registro de gaveta individualizado.
Ele deve ser instalado no ponto de saída de água na parede e
nele deve ser ligado o flexível que irá levar agua para a torneira
ou o chuveiro. Quando preciso fazer a manutenção ou fechar a
passagem de água para o produto não é preciso fechar o registro
geral (gaveta) e sim direto no RRV através da chave branca* que
acompanha.

 Possuem um filtro interno que retém as impurezas.
 Controla a vazão (quantidade de agua que passa pela

torneira) da água e diminui o consumo: economia.

* *

Exemplo



Retrofiting – Hospital Albert Eistein

RRV Cozinha ABS
RRV Chuveiro/Parede

Vestiários:
Valor do Investimento: R$ 1.000,00

Economia Mensal: R$ 6.333,00

Impacto da redução: 50%

Retorno Investimento: Imediato

Vestiários:
Valor do Investimento: R$ 1.000,00

Economia Mensal: R$ 6.333,00

Impacto da redução: 50%

Retorno Investimento: Imediato

*Retrofiting: Ação que visa alterar produtos convencionais por economizadores
(torneiras/Válvulas/Mictórios) e com isso calcular/mensurar a economia gerada.



DocolMatic – Pematic e Pedalmatic

Soluções para acionamento com os pés ou joelhos

Pematic Pedalmatic

Industria / Cozinhas / Restaurantes / Hospitais



DocolMatic – Pematic e Pedalmatic

Indicação de instalação:



Economia Comprovada!



DocolMatic - Benefit

Pressmatic Benefit
Barra de Apoio Barra de Apoio em “L”

Barra de Apoio Articulável

Linha de produtos destinados para instalação em banheiros adaptados para pessoas com 
dificuldades motoras e físicas, idosos e crianças.

A torneira, que também possui fechamento automático,
dispõem da alavanca que tem por função tornar a força
de acionamento menor. Ou seja, produto mais fácil de
ser acionado.

http://www.docol.com.br/produto_detalhado.cfm?id=117&GID=64&Rid=88&FID=11 �


Aplicação



DocolMatic - Sensor

FORMATTA EMBUTIDA ZENIT ACABAMENTO VD

ELETRIC MICTORIO ZENIT MICTORIO EMBUTIDO DISPENSADOR DE SABÃO



 Sistema ON / OFF (liga e desliga com o aproximar 

das mãos)

 Trava de segurança em 90 seg.

 Versões Docol Eletric ou Docol Tronic

 Higiene absoluta

DocolMatic – On / Off

Industria / Restaurantes / Hospitais



NOVA E EXCLUSIVA TECNOLOGIA

Produtos Economizadores

O B R A S   R E S I D E N C I A I S 



DocolRESIDENCIAL FLEX

A RESIDENCIAL FLEX é mais um desenvolvimento da Docol que se adapta 

às necessidades do uso doméstico. 

Os produtos contam com o exclusivo sistema DocolFlex de acionamento, 

podendo ser abertos rotativamente ou automaticamente.



Funcionamento

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ACIONAMENTO 1/6 DE VOLTA



DocolRESIDENCIAL FLEX

 Exclusividade Docol

 Economia de até 70% no consumo de água

 Garantia de economia e conforto para o usuário

 Disponível para venda o acabamento para os 
registros de todos os modelos de torneira Flex.



DocolRESIDENCIAL FLEX 
Teste de Economia:

A Docol em parceria com Universidade da
Região de Joinville (UNIVILLE), realizou um estudo
com objetivo de identificar a possível economia
do consumo de água com o uso das torneiras da
Família ResidencialFlex.

Os resultados apresentaram um desempenho
favorável e indicaram uma redução de até 70%
no volume de água gasto.

Outro dado importante, foi a reeducação
familiar constatada pelas famílias, onde relataram
uma mudança de hábito .



DocolChuveiros – Éden e Bellar
Linhas Éden e Bellar – Economia e elegância na mesma medida

Perfeito funcionamento em baixa e alta pressão

Restritor de vazão integrado de 12 l/min.

Se considerarmos 2 banhos diários com duração de 10 min. cada, sob uma pressão de 4 kgf/cm²

(40 mca), os chuveiros Éden e Bellar irão economizar 100 mil litros de água por ano. Ao observar a

curva de vazão na imagem, é possível perceber que mesmo aumentando a pressão de água, a

vazão continua constante em 12 L/min.



VD BASE 1.¼”
ALTA PRESSÃO

VD BASE 1.½”
BAIXA PRESSÃO

Acabamentos para VD Docol Salvágua

 Duas possibilidades de acionamentos. Acionamento total ou parcial

 Redução do volume de água – Economia!!!

 Fácil e rápida instalação

 Versatilidade, pois pode ser instalada em qualquer VD Docol

 Disponível nas opções: Clássica, Square, AntiVandalismo e Box



 Design contemporâneo/moderno

 Fabricado em Metal

 Maior economia de água

 Disponível nas cores: Cromada, Black e White

Acabamento SQUARE SALVÁGUA



Chrome

Acabamento BOX SALVÁGUA

 Design contemporâneo/moderno

 Fabricado em Metal

 Maior economia de água

 Disponível nas cores: Cromada, Black e White



OBRIGADO!

Treinamento Comercial Docol
Marco Cardozo

Alm 156 - Assistência Técnica Autorizada Docol
Patrícia D’Icarahy
Tel: 021 3256-7995 / 021 3256-7998
E-mail : mlar418@gmail.com
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