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01. A ROCA



História
Companhia Roca Radiadores, S.A. Inicia actividade em GAVA (Barcelona), 
com a produção de radiadores de ferro fundido para aquecimento central.

Inicio de produção de Banheiras de fundição.

Inicio de produção de Louça sanitária
Inicio de produção de Torneiras.

Entrada no mercado de Ar condicionado.

Entrada no mercado de Cerâmica de 
pavimentos e revestimentos.

A Roca aposta na expansão 
internacional, com abertura de 
filiais comerciais no segmento 
da casa de banho.



História
A Roca compra a empresa Keramik Laufen, que na altura era o 
quarto maior grupo internacional no fabrico de louça sanitária.

O Grupo Roca vende a participação que tinha no sector 
do  Aquecimento e do Ar Condicionado, concentrando os 
esforços no sector de soluções de banho. 

Desde então, que a Roca mantém o focus na 
internacionalização, expondo a presença da marca 
traves  de diversas estratégias aplicadas a cada 
mercado.



A Expansão mundial
Os artigos Roca são vendidos em mais de 135 paises.



A Expansão mundial
76 Fabricas em 18 paises



A Roca em Portugal



Roca Lisboa Gallery

• Na Praça dos Restauradores em Lisboa
• Projecto de 600 m2 da responsabilidade de Ferruz 

Decoradors
• Actividades sociais, culturais e exposições.



02. ÁGUA – Bem essencial



02. ÁGUA – Bem essencial



02. ÁGUA – Bem essencial



02. ÁGUA – Bem essencial



02. ÁGUA – Bem essencial



03. W+W



W+W – Certificado ANQIP



W+W



W+W - funcionamento



W+W: Singles Pro – benefícios 
(água e energia)

• Cartucho Progressivo; 

• Limitador de caudal de 8 l/min;



04. IN-TANK



IN TANK



04. WATER LABEL



WATER LABEL
- Water Label não é mais do que uma base de dados com mais de 2.500 produtos 
registados de 39 fabricantes, uma prática calculadora de consumo de água que permite 
educar os utilizadores a ter um consumo ecológico e responsável.

- As Torneiras L20 e gamas de chuveiros Natura e Stella já incorporam o Rótulo Europeu 
para a Água.



05. LEED



Certificado LEED – edificios sustentáveis
- Certificação voluntaria com respeito à construção sustentável.

- Eficiência no consumo de água.

- Inovação em design.

Sanitários com descarga dupla, com níveis distintos de 

poupança, de 31 a 56%

Urinóis de nulo e baixo consumo de agua, poupança de 47 a 

100%.

Poupança de água em torneiras até 77%, mediante opções 
monocomando, electrónicas e temporizadas, com prelatores e 
limitadores de caudal incorporados

Poupança de energia com limitador de caudal a 50% nos 

modelos termostáticos.
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