
Vedações de Rede – várias cores disponíveis 





Vedação de Segurança Transparente 
Tela transparente e estrutura em alumínio tubular  



















Barreiras de protecção adequadas para  
piscinas de uso doméstico ou colectivo

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO EM REDOR DE UMA PISCINA

Adaptável a todas as formas de piscinas, este sistema de protecção em alumínio 
lacado proporciona uma máxima segurança enquanto preserva a estética.

Conforme a norma Francesa NF 90-306 de Maio de 2004



Barreiras de protecção para piscinas
Para instalar ao redor de piscinas para evitar o acesso de crianças menores de 5 anos

SEGURANÇA
Altura da barreira : 1,166 m a partir do chão.

Os painéis transparentes permitem uma óptima visualização da piscina.

Sistema de fecho de alta segurança: 2 acções para abrir o portão.

Desenho adaptado para evitar que as crianças possam passar por cima da barreira.

Resistente ao choque e ao vento, painéis tratados contra os raios UV. Perfis lacados de 
acordo com processo QUALICOAT para um máximo de resistência à corrosão.

10 Anos de Garantia.

* 10 Anos de garantia, válidos se instalado a mais de 500 m do mar.

ESTÉTICA
Graças aos painéis transparentes, a barreira é 
perfeitamente integrada no ambiente da piscina.

O lacado branco 9010 realça o design da barreira. 

Graças ao sistema modular (módulos de 1m, 2 m, 180°
ou 90°), a barreira é adaptável a todos os tipos de piscina.

Conforme a NF 90-306



Portão de acesso para uso particular ou colectivo





Fecho 

O PORTÃO DE ACESSO 
O acesso à piscina é garantido através de um seguro portão de abertura.
Requer uma acção de dois passos para abrir (manter levantada a cavilha
n°1 enquanto roda o manipulo n°2).

Este fecho nega o acesso à piscina a crianças menores de 5 anos.

Como acessório standard, este portão inclui um sistema invisível e
automático para fecho da porta e assegura uma maior protecção.

A barreira está conforme os requerimentos da norma Francesa NF 90-306
para uso doméstico ou colectivo (inclusive, entre outros testes passou por
50000 ciclos de abertura/fecho)

Um cilindro permite bloquear com chave o acesso à piscina, para períodos
de não utilização.

Conforme a NF 90-306



Barreiras de protecção para piscinas
INSTALAÇÃO
A barreira é composta por módulos pré-montados de 1 ml ou 2 ml

Os postes estão equipados com ranhuras, nas quais os painéis em
PMMA podem facilmente deslizar.

Os parafusos de fixação ao solo NÃO são fornecidos pois podem
variar consoante o material do solo.

4 parafusos permitem nivelar verticalmente os postes.

Peças de fixação murais permitem começar uma barreira de uma
parede.

Componentes de plástico permitem o ajuste em altura do painel, o
ajuste dos painéis aos perfis e aos postes.

Conforme a NF 90-306

Não fornecido

Não fornecido

Não fornecido



Instalação:
Pré posicionar os postes em volta da 
piscina
Use os perfis de fecho para assegurar a 
distância correcta entre postes



Fixe os postes ao solo e ajuste-os 
verticalmente



Insira o módulo portão



Fixe o módulo portão, insira os painéis e 
os segundos perfis de fecho



Encaixe as tampas dos postes, está feito!





MÓDULO PORTÃO 

MÓDULO DIREITO 1 m

MÓDULO DIREITO 2 m

MÓDULO ÂNGULO 90° 1 m

MÓDULO ÂNGULO 90° 2 m

POSTE FINAL
PEÇA FIXAÇÃO 

MURAL MÓDULO DEGRAU DIREITO 

LISTA DE MATERIAIS 
-Módulo portão 

-Módulo direito 1 metro

-Módulo direito 2 metros

-Módulo ângulo 90° 1 metro

-Módulo ângulo 90° ângulo 2 metros

-Módulo degrau direito 

-Poste final

-Peça fixação mural

Conforme à NF P 90-306
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