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Beyond Collection by BRUMA

BRUMA: Beyond Collection

Innovation from within, in one single piece.

A benchmark for efficiency and design.
Present on the market for over 65 years,
BRUMA is synonymous with experience,
quality and innovation in the creation of
water taps that perfectly balance aesthetics
with high performance.

In sync with the avant-garde designs that
define BRUMA solutions, the Beyond
Collection represents the climax of the
symbiosis between design, technology
and efficiency.

A inovação que vem do interior,
numa única peça.

No mercado há mais de 65 anos, a BRUMA
é sinónimo de experiência, qualidade
e inovação na criação de torneiras que
equilibram a estética das suas formas com
um alto desempenho na sua função.
Em sintonia com os desígnios de vanguarda
que definem as soluções BRUMA, a gama
Beyond Collection representa o clímax da
simbiose entre design, tecnologia e eficiência.

Fruto do seu carácter tecnologicamente
diferenciador, a gama Beyond Collection
possibilita um processo de instalação
altamente intuitivo, seguro e preciso.

As result of its technologically differentiating
character, the Beyond Collection series
allows for a highly intuitive, safe and
accurate installation process. Given its
compact and universal composition and the
inclusion of facilitating assembly elements
(the bubble level, space for the screws on its
plastic frame and location indicators for hot
and cold water).”

Also, the built-in element allows a reduction
by about 20% the number of steps
necessary for its installation, resulting
in a consequent cut of associated costs.

A facilidade e rapidez no processo  
de instalação deve-se a uma composição
compacta e universal, bem como à inclusão
de elementos que simplificam a montagem
(o nível, espaço para parafusos na moldura
de plástico e indicações de localização para
água quente e fria).

Inclusivamente, o elemento embutido
permite reduzir em cerca de 20% o número
de passos necessários à sua colocação,
traduzindo-se numa consequente redução
de custos associados.

O factor da sustentabilidade não passa
igualmente ao lado desta tecnologia,

Sustainability is also a stone not left
unturned by this technology, as it demands
less use of plastic and other harming
materials to the environment.

Its unique technological component,
combined with a minimalist character
and exceptional efficiency, delivers a
product with unparalleled aesthetic and use
experience, offering numerous advantages,
namely space optimization, ease of cleaning
as well as the convenience associated
with its maintenance.

na medida que esta requer uma menor
utilização de plástico e de outros recursos
prejudiciais ao meio ambiente.

A sua componente tecnológica singular,
aliada a um carácter minimalista e de
excepcional eficiência, torna a implementação 
deste produto numa experiência estética  
e de utilização sem-par no mercado nacional, 
oferecendo inúmeras vantagens, entre  
as quais a optimização de espaço, a facilidade  
de limpeza e a conveniência associada à sua 
manutenção assumem uma particular nota  
de destaque.
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Level
Nivel

Level
Nivel

Wall coating interval
Intervalo do revestimento da parede

Remove the protection capsules
Remover as cápsulas de proteção

Hot
Quente

Hot
Quente

Cold
Frio

Cold
Frio

Easy installation
Fácil instalação

Easy installation
Fácil instalação

Installation system for plasterboards
Sistema de instalação em placas de gesso cartonado

Installation system for plasterboards
Sistema de instalação em placas de gesso cartonado
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Beyond the eye



FLOWING ART

Breeze
Concealed single lever 3 outlets
mixer, with handshower set.

Monocomando embutido
de 3 saídas, com chuveiro de mão.

FLOWING ART

Navy
Progressive concealed 2 outlets 
mixer, with handshower set.

Misturadora progressiva embutida  
de 2 saídas, com chuveiro de mão.

BLUE LINE

Lusa
2 hole wall basin mixer.
Flat spout with 230mm.

Monocomando de lavatório à parede,  
com 2 furos. Bica flat com 230mm.

Our Beyond Collection is vast and diversified. These are some of our suggestions.
For more information, please visit our website or consult our sales team.

A Coleção Beyond é vasta e diversificada. Estas são algumas das nossas sugestões.
Para mais informações, visite o nosso site ou contacte a nossa equipa de vendas.
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