
Temos todo o tipo de coberturas  
para a sua piscina   

 
Temos técnicos especializados que fazem a medição e a 

instalação das cobertura na sua casa,  
em todo o País.  

 
Orçamentos grátis. 
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1. Enrolador – temos alguns modelos 
diferentes, consoante o tipo de piscina 
e tamanho 
 

2. Enrolador com a cobertura térmica 
colocada em cima de água 
 

3. 3. cobertura enrolada e em cima do 
enrolador 
 

4. Quando enrola a cobertura para  cima 
do enrolador, pode desviar / mudar o 
enrolador de local, de forma a usufruir 
da sua piscina. 

        É fácil, basta apenas uma pessoa  
        para enrolar e desenrolar. 
 
5.     Temos a opção Leading Edge. 

 
6.   Opção de enrolador eléctrico  

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

 
Enrolador Manual ou Eléctrico com 

cobertura termica solar    
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Coberturas de inverno com fixadores 
 
1. 
 Vários  modelos de coberturas de inverno 
 Coberturas em rede  

 Com norma NF-P90—308 
 

 De excelente qualidade 
 Muito forte 
 Peso reduzido 
 Excelente  aspecto estético 
 Óptimos acabamentos  
2. 
 Sistema de fixação variado 
 Reforços conforme o tamanho 

 
 Feita por encomenda  
 Possibilidade de fazer moldes ás formas das piscinas 

( cortes de escadas, redondos , etc)  
 Enrolador com a cobertura térmica colocada em 

cima de água 
3. 
 Cores : azul/areia ; verde/areia ; cinza/cinza ; 

amêndoa/areia; areia; areia ; verde/preto; 
     azul /preto 

 Cobertura de Inverno 

Rede com fixadores  

1. 
2. 

3. 

Cores : muitas 
cores disponíveis  
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1. 

3. 

1. 
 Cobertura de Segurança . 
 Cobertura de Tela de poliester , revestida a pvc.  

 
 Opaca  para proteger piscina tanto no Verão  
      como no Inverno de folhas, poeiras, etc. 
 Agua mais limpa e menor evaporação . 
 
2. 
 Com barras de alumínio anodizado que sustentam a 

largura, repousam nas extremidades da pedra da 
bordadura e que são protegidas por um patim. 

 
3. 
 A cobertura enrola com enrolador manual ou 

automático a bateria (opcional )e desenrola com 
uma fita. Muito pratica e rápida. 

 Enrolador manual de manivela vem sempre  incluído 
 
4. 
 Excelente qualidade / preço , fácil instalação de 

fecho linguetes com molas  é a cobertura de 
segurança topo de gama. 

 
 Sem esforço, basta apenas uma pessoa. Pode 

colocar e retirar varias vezes ao dia.   
 Garantia 3 anos  regressiva .  
 Cores : azul/marfim ; verde/marfim 

2. 4. 

 
Cobertura de Segurança de Barras  

Inverno e Verão  
A melhor relação preço / qualidade   
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1. 
 Segurança a 100% para as suas crianças .  
 Norma NF P90-308 .  
 Aguenta até 100 kg por m2 
 Cobertura de Tala  de Alta resistência soldada a 

quente com trama de 550 g/m2 de qualidade 
superblack 555  

 O interior da cobertura é extremamente reforçado. 
 Opaca a 100% para proteger piscina tanto no Verão  
      como no Inverno de folhas, poeiras, raios U.V , etc. 
 Agua mais limpa e menor evaporação .  
 Dimensões máximas ate 11,50 x 5 m . 
2. 
 Com barras de alumínio anodizado que sustentam a 

largura, repousam nas extremidades da pedra da 
bordadura e que são protegidas por um patim. 

3. 
 A cobertura enrola com enrolador manual ou 

automático a bateria (opcional )e desenrola com 
uma fita. Muito pratica e rápida. 

 Enrolador manual de manivela vem sempre incluído 
4. 
 Derivado á qualidade dos seus materiais e á sua 

instalação de fecho com molas é a cobertura de 
segurança topo de gama . 

5. 
 Sem esforço, basta apenas uma pessoa. Pode 

colocar e retirar varias vezes ao dia.   
 Garantia 3 anos  regressiva  . 
 Cores : azul/marfim ; verde/marfim 

1. 

2. 

Cobertura de Segurança de Barras  

Inverno e Verão   
A Excelencia das Coberturas   
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4. 3. 

2. 
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1. 
 Segurança a 100% para as suas crianças .  
 Norma NF P90-308 .  
 Aguenta até 100 kg por m2 
 Cobertura  de Lâminas  solares e térmicas .  
 Pode ser eléctrica, solar ou manual  
 Á modelos opacos  e modelos  transparentes  

 
  100%  de protecção da piscina tanto no Verão  
      como no Inverno de folhas, poeiras, raios U.V , etc. 
 Agua mais limpa e menor evaporação .  
 Com o sol ajuda a aquecer a água, pois mantem a 

temperatura 
 Com um sistema de aquecimento, mantem a 

temperatura da água. 
 É a melhor cobertura  quando se faz aquecimento a 

água da piscina  
 Derivado á qualidade dos seus materiais e  á forma 

de aplicação sob a água da piscina ,, estes tipos de 
coberturas são as melhores que existem, tanto em 
durabilidade,  ;segurança ; protecção de folhas ; 
aquecimento da água  

 A maior parte dos modelos, pode ser instalado sem 
despejar a piscina  

 Abrem e fecham electricamente 
 Podem ter comando , como opção  
 
 Garantia :2  , 3  ou 5  anos   
 Cores : varias cores  

Cobertura de Segurança de Laminas  

Inverno e Verão   
A Melhor Cobertura que pode ter   
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