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A BARKA
 
 A BARKA Metal design é uma empresa especializada em me-
tais sanitários, com uma gama completa de produtos para cozinha 
e banheiro de altíssima qualidade e design aliando tecnologia e ele-
gância a qualquer ambiente.

 Situada na cidade de Morro Reuter, na Serra Gaúcha, a BA-
RKA possui profissionais especializados para oferecer um produto 
de qualidade e atender de forma satisfatória o seu cliente. 

 A linha contempla produtos diferenciados como torneiras 
com saída de água filtrada, monocomandos com design exclusivo, 
duchas de diversos tamanhos e formas, cubas de cerâmica cromada 
e porcelanato, acessórios para banho e cozinha além de registros de 
pressão e gaveta com conversores para todas as marcas nacionais.

 Durante anos, levando qualidade e beleza para o seu am-
biente, a empresa adquiriu experiência e buscou melhorias contí-
nuas, dando segurança para distribuir os seus produtos em todo o 
Brasil.

 Foi oferecendo soluções em metais sanitários, de forma 
criativa e econômica, valorizando clientes e o meio ambiente que a 
BARKA tornou-se referência em soluções de metais sanitários capa-
zes de oferecer beleza, praticidade, qualidade e o melhor preço do 
mercado.

 Convidamos você á conhecer mais sobre nossa empresa 
através do site www.barka.com.br 

MISSÃO:
Oferecer soluções em metais sanitários, de forma criativa e econô-
mica , valorizando clientes e o meio ambiente, contribuindo para a 
melhora da qualidade de vida.

VISÃO:
Ser referência em soluções de metais sanitários capazes de oferecer 
beleza, praticidade  e qualidade á seus clientes.

QUALIDADE BARKA:
Na BARKA, a constante preocupação com a qualidade reflete-se di-
retamente no desenvolvimento da empresa e na garantia de 10 anos 
que a empresa oferece.
Nosso compromisso é a satisfação do cliente e a busca constante 
de confiabilidade em nossa marca. Portanto a qualidade satisfatória 
para com nosso cliente trata-se de um dos principais princípios da 
empresa BARKA.                                           

Um abraço,                                                                                                                               
Barka Metal Design
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BK 1002

Monocomando (quente e frio) para cozinha 
com 45cm de altura, acabamento cromado, 
acionamento por monocomando, mecanismo 
de vedação cerâmico, fixação de bancada e 
duas saídas de água: uma bica giratória e uma 
ducha auxiliar com extensor flexivel.

BK 1001

Monocomando (quente e frio) para cozinha com 65cm 
de altura, acabamento cromado, acionamento por mo-
nocomando,  mecanismo de vedação cerâmico, fixação 
de bancada e duas saídas de água: uma bica giratória e 
uma ducha auxiliar com extensor flexivel.

Bica 
direcionada
para frente

Bica 
direcionada
para frente
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BK 1003

Monocomando (quen-
te e frio) para cozinha, 
acabamento cromado, 
acionamento por mo-
nocomando, mecanis-
mo de vedação cerâmi-
co, fixação de bancada 
e duas saídas de água: 
uma bica giratória e 
uma saída auxiliar para 
água filtrada.

BK 6002

Porta detergente com aca-
bamento superior cromado.

BK 11
Filtro carvão ativado com capacidade de 6000lts, 
acompanha suporte para fixação na parede ou móvel. 
Filtro para instalação em baixo da bancada, recomen-
dado para o modelo de monocomando BK 1003.
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BK 2004
Misturador (quente e frio) para lava-
tório com acabamento cromado, acio-
namento com 1/4 de volta, mecanis-
mo de vedação cerâmico e fixação de 
parede. Possui arejador na saída de 
água.

BK 2014
Misturador (quente e frio) 
para lavatório com acaba-
mento cromado, acionamen-
to com 1/4 de volta, meca-
nismo de vedação cerâmico 
e fixação de parede. Possui 
arejador na saída de água.
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BK 2015
Misturador (quente e frio) para lavatório, 
com acabamento cromado, acionamento 
com 1/4 de volta, mecanismo de veda-
ção cerâmico e fixação de bancada. Possui 
arejador na saída de água.

BK 2005
Misturador (quente e frio) para lavatório e 
acabamento cromado. Acionamento com 
1/4 de volta, mecanismo de vedação ce-
râmico e fixação de bancada. Possui areja-
dor na saída de água.



BK 2006
Monocomando (quente e frio) para lavatório, acabamen-
to cromado, acionamento por monocomando, mecanis-
mo de vedação cerâmico, fixação de bancada e bica gira-
tória. Possui arejador na saída de água.

 

 

BK 2007
Monocomando (quente e frio) para lavatório, com 
acabamento cromado, acionamento por monocoman-
do,  mecanismo de vedação cerâmico, fixação de ban-
cada e bica alta de vidro estilo cascata.

BK 2008
Monocomando (quente e 
frio) para lavatório, com 
acabamento cromado e vi-
dro, acionamento por mo-
nocomando, mecanismo de 
vedação cerâmico, fixação 
de bancada e bica baixa de 
vidro estilo cascata.
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BK 2011
Misturador (quente e frio) para lavatório, com 
acabamento cromado, acionamento com 1/4 
de volta, mecanismo de vedação cerâmico e fi-
xação de bancada.

BK 2010
Monocomando (quente e frio) para lavatório, com acaba-
mento cromado, acionamento por monocomando, meca-
nismo de vedação cerâmico e fixação de bancada.

BK 2002
Monocomando (quente 
e frio) para lavatório,com  
acabamento cromado, 
acionamento por mono-
comando, mecanismo de 
vedação cerâmico e fixa-
ção de bancada.



BK 6001
Válvula lavabo click-up ex-
terno para lavatórios, cubas 
e bidês. Sem ladrão, tem fácil 
instalação e prático sistema de 
abertura e fechamento.

BK 5001
Cuba cerâmica com acabamen-
to cromado, acompanha válvu-
la lavabo click -up externo para 
lavatórios, cubas e bidês, sem 
ladrão, fácil instalação com prá-
tico sistema de abertura e fe-
chamento.

BK 5002
Cuba de porcelanato, nas co-
res biscuit e preto, com vál-
vula oculta e caimento em 
rampa. Possui furo central 
para monocomando e dois 
pré furos para misturadores.

400

600

450
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BK 3003 KT
Ducha quadrada 8” com 
braço  e monocomando 
(quente e frio), todos com 
acabamento cromado, 
acionamento por monoco-
mando, mecanismo de ve-
dação cerâmico e fixação 
da ducha em parede.

BK 3019
Ducha quadrada de 8” com acabamen-
to cromado, não acompanha braço.

BK 3023
Ducha redonda de 8” 
com acabamento cro-
mado, não acompanha 
braço.
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BK 3024
Ducha quadrada de 
10” com acabamento 
cromado, não acom-
panha braço.

BK 3002
Ducha quadrada 10” com acabamento cromado, acionamento(quente e 
frio) com 1/4 de volta, mecanismo de vedação cerâmico, tubo de ligação 
externo e acompanha ducha auxiliar.



BK 3008
Tubo quadrado para fixação de ducha de parede, aca-
bamento cromado e fixação de parede. 

BK 3018
Tubo quadrado para fixação de ducha de parede, acaba-
mento cromado e fixação de parede. 

BK 3021
Tubo quadrado para fixação de ducha teto, com 
acabamento cromado e fixação de teto.

BK 3009
Tubo redondo para fixação de ducha, com 
acabamento cromado e fixação de parede.
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BK 3011
Monocomando (quente e frio) retangular 
para chuveiro, com acabamento cromado 
e mecanismo de vedação cerâmico.

BK 3006
Monocomando (quente e frio) quadrado para 
chuveiro com acabamento cromado e meca-
nismo de vedação cerâmico.

BK 3007
Monocomando (quente e frio) re-
dondo para chuveiro com acaba-
mento cromado e mecanismo de 
vedação cerâmico.

BK 3017
Misturador para chuveiro, com acabamento 
cromado, mecanismo de vedação cerâmico e 
acionamento com 1/4 de volta.



BK 4005
Saboneteira com acabamento cromado e suporte de fixação 
com dois parafusos.

BK 4001
Cabideiro duplo com acabamento 
cromado e  suporte de fixação com 
dois parafusos.

BK 4003
Papeleira com acabamento croma-
do e suporte de fixação com dois 
parafusos.

BK 4002
Toalheiro de rosto com acaba-
mento cromado e suporte de fi-
xação com dois parafusos.
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BK 4007
Porta-toalha com barra dupla para toalhas 
de banho, acabamento cromado e fixação 
com dois parafusos.

BK 4006
Porta-shampoo com acabamento cromado, 
suporte de vidro e suporte de fixação com 
dois parafusos.

BK 4004
Porta-toalha com barra simples para toalha 
de banho, acabamento cromado e fixação 
com dois parafusos.
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www.barka.com.br


