
A Larus, enquanto empresa dedicada
ao mobiliário urbano mantém uma
constante reflexão sobre a paisagem
urbana e o reflexo deste fenómeno na
qualidade de vida.

Desenhar para a cidade e suas
diferentes comunidades acompanha
esta visão integrada, sintetizando
princípios de sustentabilidade,
resiliência e inclusividade.

O mobiliário urbano assume-se como
infraestrutura de apoio para a
apropriação e funcionalidade dos
espaços públicos, com um papel
relevante no comportamento dos
utilizadores e no impacto em áreas
como a sociedade, o ambiente e a
economia.

A Larus procura intervir sobre as
necessidades impostas pelos
ecossistemas urbanos com forte
expressão no ambiente e na saúde dos
utentes.

A estratégia preconizada assenta na
divulgação de produtos que pretendem
acrescentar valor ao desenho do
espaço público, apresentando-se como
uma ferramenta de gestão urbana
vocacionada para o Ambiente. 

Esta primeira comunicação é
direcionada para um recurso com
grande expressão na nossa vida, a
Água.

Sensibilizar a comunidade face ao
consumo da água da rede pública, visa
uma gestão sustentável do ciclo urbano
da água.

A instalação de bebedouros nos 
parques urbanos, circuitos pedonais e 
cicláveis promove este património 
natural, contribuindo para uma 
sociedade de mais baixo carbono.

Alguns bebedouros abastecem garrafas 
reutilizáveis, reduzindo o desperdício, 
poupando recursos. Isto é a Economia 
Circular.
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Hydra S

Bebedouro inclusivo, reduzindo a pegada ecológica através do incentivo ao 
consumo de água da rede, uso e reutilização de vasilhames próprios não 
descartáveis e reaproveitamento da água para animais.
A versão maior facilita o acesso a pessoas com mobilidade condicionada.
Estutura e tigela para animais em aço. Bica e botão temporizado em latão cromado.
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Opção para arquitectura contemporânea.
Versão Round totalmente em ferro fundido ou com corpo em aço e tampa em ferro 
fundido. 
Versão Round Refil com possibilidade de reabastecimento de garrafas, com corpo 
em aço e tampa em ferro fundido.  
Versão Cubic com estrutura em ferro fundido. 
Bica e botão temporizado ou torneira de pedal, em latão cromado. 
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Cubic Round Round Refil

bebedouro línea
design Larus
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Bebedouro para pessoas e animais. 
A água proveniente da taça superior escoa para a taça inferior, em aço inox. 
Esta última pode ser escoada por basculamento acionado com o pé.
Possibilidade de grelha inferior em ferro fundido, para recolha da água excedente.
Estrutura em aço. Bacia superior em ferro fundido. Bacia inferior em ferro fundido 
e aço inox. Bica e botão temporizado ou torneira de pedal, em latão cromado.
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Família de objectos com uma referência de base: o muro caiado que acompanha os 
arruamentos do alentejo e das beiras interiores (região sueste), “prolongamento” da 
paisagem urbana e rural, reflectindo a qualidade plástica da arquitectura vernacular.
Bebedouro com estrutura em betão branco e bica e botão temporizado em latão 
cromado. 
Fontanário com estrutura em aço, base em betão branco e botão temporizado em 
latão cromado. Opção sem base.      
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Bebedouro Fontanário

bebedouro e fontanário sueste
design Daciano da Costa
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Como conceito construtivo o elemento estrutural comum, evocativo de um 
universo conceptual preciso, que suporta cada desempenho funcional.
Neutra, humilde e discreta, com objectos que não contaminam o espaço.
Bebedouro com estrutura em ferro fundido, grelha em aço e tubo em aço inox 
e bica em latão cromado.
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bebedouro +
design João Nunes



Uma homenagem ao fundador das Fábricas Alba, utilizando traços horizontais, 
elementos recorrentes nas peças que notabilizaram um dos autores anónimos 
que desenharam a identidade cultural com que nos identificamos.
Bebedouro com estrutura em ferro fundido. Bica e botão temporizado em latão 
cromado.

www.larus.pt | +351 234 520 600 

805

Ø400

bebedouro +

bebedouro comendador
design Daciano da Costa



A memória do cais, adquirindo a forma de um cabeço de amarração, 
lembra-nos as embarcações abrigadas, os cabos adormecidos, enlaçados ou 
sob tensão, utilizando o mesmo ferro fundido, resistente à corrosão, ainda que 
em meio marítimo. 
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bebedouro cais
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Bebedouro com estrutura em aço, bacia em ferro fundido e bica e 
temporizador em latão cromado.
Versão Gravi com estrutura em aço e betão lavado.
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Urbus Urbus Gravi

bebedouro urbus
design Larus
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