
OLI-Sistemas Sanitários, S.A.
Travessa do Milão, Esgueira 
3800-314 Aveiro, Portugal
geral@oli-world.com

www.oli-world.com

A OLI-Sistemas Sanitários S.A., fundada em 1954, em 
Aveiro, é a maior produtora de autoclismos da Europa do 
Sul e detém a OLI, marca global de soluções de banho 
presente em 70 países dos cinco continentes. No amplo 
e moderno complexo industrial, com uma área total de 82 
mil metros quadrados e 380 colaboradores, é controlada 
toda a cadeia de valor - da ideia até à industrialização, 
produção e comercialização. A fábrica, reconhecida pela 
inovação e premiada pela eficiência, labora 24 horas por 
dia, sete dias por semana e assegura a produção semanal 
de 39 mil autoclismos e de 159 mil mecanismos. Nas 
últimas décadas, a OLI criou produtos que alteraram, à 
escala global, a experiência diária nos espaços de banho. 
O WC tornou-se mais eficiente e amigo do ambiente, 
confortável e autónomo.
Há 23 anos, foi responsável pela massificação da 
produção da dupla descarga do autoclismo, uma 
inovação, hoje presente em todo o mundo, responsável 
pela redução do consumo de água na ordem dos 50%.
Com recurso à tecnologia patenteada e aos elevados 
padrões de qualidade de fabrico, a OLI é reconhecida por 
estudar permanentemente novas e melhores soluções que 
aumentem a eficiência hídrica e a inclusão de pessoas 
com mobilidade reduzida no acesso às instalações 
sanitárias. Das torneiras de bóia, que permitem o rápido 
e silencioso enchimento dos autoclismos, às resistentes 
estruturas autoportantes que permitem ao utilizador ajustar 
a altura do sanitário.
Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a 
marca desenvolve soluções versáteis para aplicação em 
projetos de construção nova, reabilitação e renovação, 
com um design contemporâneo.
A OLI acredita na casa de banho sem desperdício de 
água, confortável, autónoma e segura para todos e, por 
isso, continuará a definir-se pela inovação.
Desde 1993, a empresa integra o grupo Fondital, com 
sede em Itália, que atua em quatro setores de atividade - 
aquecimento, alumínio, hidráulica e cromagem, e antifogo. 
Este grupo integra 1589 colaboradores e obteve em 2016 
um volume de negócios anual de 605 milhões de euros.

PORTUGAL ITÁLIA

PRÉMIOS

PRÉMIO INOVAÇÃO NA 
CONSTRUÇÃO
Easy Move

PRÉMIO INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO
Sistema Hydroboost

PRÉMIO INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO
Melhor empresa Portuguesa

ARCHIPRODUCTS
Placa de comando Trumpet

GOOD DESIGN
Placa de comando Glassy

GREEN PROJECTS AWARDS
Torneira de Bóia IVC1000 LEAKSAFE
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HOTERWAY



ÁGUA QUENTE 
DESDE O PRIMEIRO 
SEGUNDO

HOTERWAY
COLUNA DE DUCHE

BOX HOTERWAY 

PROBLEMA DOS 
CHUVEIROS CONVENCIONAIS: 

FUNCIONAMENTO COM O 
HOTERWAY:

PROBLEMA DOS 
CIRCUITOS DE RECIRCULAÇÃO

FUNCIONAMENTO COM O 
 BOX HOTERWAY

O Hoterway armazena calor durante o banho para 
fornecer instantaneamente água quente no início do 
banho seguinte. Este dispositivo, totalmente passivo, 
não consome energia e evita o desperdício de água 
e de tempo normalmente gastos enquanto se espera 
pela água quente no duche. Tem água quente desde o 1º segundo sem 

consumo de energia adicional
Poupa 9 litros de água por cada banho tomado
Elimina o desperdício de água potável

-

-
-

-
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-

Reduz significativamente as perdas de calor do circuito 
de distribuição de água quente sanitária
Reduz (ou elimina) o consumo da bomba de recirculação 
Reduz os custos de manutenção do sistema de 
recirculação

O Box Hoterway permite reduzir ou eliminar a 
necessidade de circuito de recirculação permitindo 
reduzir substancialmente o consumo energético do 
sistema de aquecimento de água. Esta tecnologia 
inovadora é capaz de armazenar energia para 
aquecer instantaneamente 20 litros de água 24 horas 
depois do ultimo banho.

10
98

120418

425 114

12
00

425 114

12
00

R

* Num caso típico de uma habitação com 2 pessoas o 
Hoterway permite poupar, mensalmente, 600 litros de água 
potável e 75 minuto de tempo de espera pela água quente.

* Num caso típico de um edifício com rede centralizada e 
circuito de recirculação, o Box permite poupar 1/3 da energia 
total gasta a aquecer água sanitária.
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Hoterway permite poupar, mensalmente, 600 litros de água 
potável e 75 minuto de tempo de espera pela água quente.

* Num caso típico de um edifício com rede centralizada e 
circuito de recirculação, o Box permite poupar 1/3 da energia 
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ACABAMENTOS
- Peça única em vidro: Preto ou Branco 

ACABAMENTOS
-  Aço Inoxidável e fibra de vidro 

INSTALAÇÃO

  

10ga
ra

nt
ia 

 ·  g
uarantee  ·  garanzia   ·  garantía   ·   garantie

    
·   

  

10ga
ra

nt
ia 

 ·  g
uarantee  ·  garanzia   ·  garantía   ·   garantie

    
·   

Código Descrição Preço

OA20000000300 HOTERWAY coluna de 

duche 15LT 

1 490.00 €

Código Descrição Preço

OA20000000301 BOX Hoterway - 10L 990.00 €

OA20000000302 BOX Hoterway - 6L 800.00 €

OA20000000303 Caixa de encastrar 

BOX 

190.00 €

OA20000000304 Vidro preto para caixa 

de encastrar BOX  

com porcas de fixação

210.00 €


