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DOSEADORES AUTOMÁTICOS
CLORO/BROMO

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

 1

 6
 7
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 3

Doseadores comerciais 
Pentair Rainbow

     Descrição: Os doseadores comerciais de alta capacidade Rainbow da Pentair são uma das 
formas mais simples de desinfetar grandes piscinas residenciais ou comerciais utilizando 
pastilhas de cloro ou bromo. Estes doseadores profissionais de alta capacidade fornecem 
desinfeção automática para piscinas até 2.500 m3 com cloro e 1.100 m3 com bromo.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Doseador Rainbow 6,8 kg 8202006 Un. 350,00 €

Doseador Rainbow 13,6 kg 8202007 Un. 380,00 €

Doseador Rainbow 18 kg 8202008 Un. 405,00 €

 1   Válvula de respiro sangra o ar para permitir a remoção da tampa.
 2   Contraporca salta, solta a tampa e fornece fácil acesso. Trinco serve de lacre de segurança.
 3   Tela e bola de retenção são fáceis de atingir para limpeza e manutenção periódica.
 4   Fluxo interno permite o máximo volume de água desinfetada.
 5   Controlo externo por manivela para fácil ajusto de caudal.
 6   Válvula de dreno torna fácil drenar o doseador para recarregamento e invernada facilitada.
 7   Uniões incluidas para fácil instalação.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Rainbow -  6,8 kg Rainbow – 13,6 kg Rainbow – 18 kg

Altura (cm) 55 99 126

Largura (cm) 20 20 20

Comprimento (cm) 38 38 38

Capacidade (kg) 6,8 13,6 18

A 100% da 
capacidade

Caudal (L/min) 128 128 43

Emissão máxima de cloro 
na piscina (kg/h) ao caudal 
apresentado

1,2 2,1 1,3

Emissão máxima de cloro 
no spa (kg/h) ao caudal 
apresentado

2,2 3,6 2,6

Emissão máxima de bromo 
na piscina (kg/h) ao caudal 
apresentado

0,3 0,5 0,8

Tamanho máximo da piscina (m3), cloro 850 1400 2500

Tamanho máximo da piscina (m3), bromo 375 620 1100

Pressão máxima de trabalho – 50 psi.  /  * Resultados baseados na utilização de pastilhas de 20 g.
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TRATAMENTO 
UV – CONCEITO 
DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA SEM 
CLORO
A Ecopool aliou-se à empresa líder de mercado 
Francesa, BIO-UV, para lhe trazer as melhores so-
luções de tratamento de água com recurso a luz 
ultravioleta do mercado. A utilização das soluções 
apresentadas neste capítulo resulta em inúmeros 
benefícios, entre os quais:

>  Água desinfetada graças aos raios ultraviole-
tas C e, água desinfetante graças à adição diária 
de quantidades reduzidas de produtos que pro-
longam o efeito dos UV, nomeadamente cloro, 
bromo ou oxigénio ativo.

>  Água cristalina assegurada sem agredir a 
pele, o cabelo, as mucosas, os olhos, assim como 
uma comodidade de banho incomparável.

>  Respeite o meio ambiente graças à ação 
física dos ultravioletas de tipo C, aos produtos 
remanescentes sem cloro, sem nenhum resíduo 
tóxico para a natureza e os seres humanos.

>  Sem risco de alergia.

>  Isento de corrosão ou odores.

>  Compatível com qualquer tipo de revestimen-
to, materiais e filtros.

>  Instalação simples e rápida.

>  Fiabilidade garantida: sem recurso a ele-
trónica.

>  Manutenção reduzida: a lâmpada apenas 
necessita de ser mudada a cada 13.000 horas 
(segundo o número de acendimentos).

Principio ativo
O sol, naturalmente, emite uma luz invisível: os 
raios ultravioletas. Este fenómeno natural é re-
produzido no interior dos equipamentos de tra-

tamento UV do grupo BIO-UV graças a potentes 
lâmpadas, topo de gama, que emitem raios UV-C. 
A 254 nanómetros, a longitude de ondas ótima 
para a irradicação de microorganismos (vírus, 
bactérias, algas, leveduras, bolores, etc), os raios 
UV-C penetram no coração do ADN e perturbam 
o metabolismo celular até à sua destruição total. 
Todos os germes ficam assim inativos (incluindo 
a Legionella e a Cryptosporidium) e não podem 
reproduzir-se.

Dosagem eficaz
A dosagem dos reatores das gamas BIO-UV pode 
determinar-se em função do caudal das bombas 
aos quais estão acoplados. É a combinação entre 
o tempo de contato no reator e a potência da/s 
lâmpada/s que o permitirá ter uma dosagem UV 
(expressada em milíjoules por centímetro qua-
drado, mJ / cm2) necessária e suficiente para a 
irradicação em 99,9% dos microorganismos.

Longitude  de Onda (nm)

InfravermelhosLuz visívelUltravioletaRaios X

UV de vazio UV-C UV-AUV-B
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TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Bomba

Filtro

Aquecedor

Retornos Skimmers

Tratamento UV
Gama E & ES

Piscina

Gama E

     Descrição: A gama de reatores E foi especialmente desenvolvida para utilização no 
tratamento de água de piscinas residenciais.

     A eficácia dos raios UV de tipo C como forma de desinfeção é conhecida desde há mais 
de um século e tem sido utilizado em aplicações como água potável, aquicultura, 
piscicultura, hospitais e indústria farmacêutica. Após a filtração, a água circula através do 
aparelho Delta UV para a sua desinfeção total (bactérias, vírus e algas desativam-se sem 
efeitos secundários nem subprodutos perigosos). Este processo permite obter uma água 
mais limpa e pura na sua piscina e reduz em grande medida a necessidade de produtos 
químicos. O uso de produtos complementares é reduzido. 

     O corpo do reator na Série E é construído a partir de plástico PVC tratado.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S E 5 E 15 E 20 E 40

Caudal máx. m3/h 7 13 18 25

Rendimento em milijoules por cm2 ao 
caudal recomendado 30

Pressão máx. 40 psi – 3 bars

Potência da lâmpada UV 1 x 35 W 1 x 55 W 1 x 90 W 1 x 110 W

Diâmetro do reator 8”/220,6 mm

Altura total (mm) 453,8 706,8  991,8 1169,8 

Diâmetro entrada/saída conexão PVC 2”/63 mm

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

E 5 84020400 Un. 1.200,00 €

E 15 84020352 Un. 1.300,00 €

E 20 84020353 Un. 1.400,00 €

E 40 84020354 Un. 1.500,00 €

     D E S TA Q U E S:
•  Redução significativa do consumo de produtos 

químicos.

•  Mudança da lâmpada a cada 3 anos (piscinas 
sazonais).

•  Instalação e manutenção simples e rápida.

•  Balastro: eletrónico.

•  Lâmpada: alto rendimento – baixa pressão, 
longa duração (16.000 h).

•  Manómetro: sim.

•  Instalação interior/exterior: sim.

•  Garantia limitada: 2 anos.

•  Opções de conexão: conexões PVC 2”.

GUIA INSTALAÇÃO

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.
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TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Bomba

Filtro

Aquecedor

Retornos Skimmers

Tratamento UV
Gama EA

Piscina

Gama EA

     Descrição: A gama Delta UV EA foi desenhada para funcionar no seu spa e oferecer-lhe 
um rendimento sem igual. Independentemente do tamanho do seu spa, contamos com 
a unidade DELTA UV EA que se adapta às suas necessidades diárias. O nosso ritmo de vida 
é muito exigente e um spa é uma boa forma de tirar um tempo para relaxar. Desfrute 
sabendo que a água do seu spa está limpa e segura para si e para a sua família. 

     DELTA UV oferece-lhe uma qualidade de água inigualável, comparando com outros 
sistemas de desinfeção. A manutenção resume-se à substituição da lâmpada UV de 18 em 
18 meses (com temperaturas de 32 °C, e filtração 24h/24h).

     Fale com o seu distribuidor local para adquirir o seu sistema de desinfeção DELTA UV e 
comece a desfrutar do conforto, relaxamento e tranquilidade que apenas os aparelhos 
DELTA UV podem oferecer.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S EA-3H-5 EA-4H-5 EA-3H-15 EA-3H-40 EA-4H-40

Caudal máx. m3/h 2,4 3,6 5,2 7,2 10,7

Rendimento em milijoules por cm2 
ao caudal recomendado 30 

Potência da lâmpada UV 1 x 35 W 1 x 35 W 1 x 55 W 1 x110 W 1 x110 W

Diâmetro do reator 76 mm 101 mm 76 mm 76 mm 101 mm

Altura total (mm) 451 451 695,5 1169 1159

Conexões (mm) 63 mm

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Reator UV EA-3H-5 84020355 Un. 930,00 €

Reator UV EA-4H-5 8402052 Un. 960,00 €

Reator UV EA-3H-15 8402053 Un. 1.050,00 €

Reator UV EA-3H-40 84020356 Un. 1.200,00 €

Reator UV EA-4H-40 84020380 Un. 1.300,00 €

     D E S TA Q U E S:
•  Balastro: eletrónico.

•  Corpo do reator: PVC tratado.

•  Conexões de 6 polegadas para facilitar a 
desmontagem do reator e a limpeza da bainha 
de quartzo.

•  Lâmpada: alto rendimento – baixa pressão, 
longa duração (13.000 h).

•  Instalação interior/exterior: sim.

•  Garantia limitada: 2 anos (reator).

•  Conexões PVC 2 polegadas.

•  Opções de conexão: conexão 3/4”.

GUIA INSTALAÇÃO
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TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Bomba

Filtro

Bomba
Doseadora

Retornos Skimmers

Tratamento UV
Gama UV Inox

Piscina

Regulador
do pH

Redutor pH

Sensor
Análise

Injeção
pH -

Sensor
Temp.

Injeção
Oxigínio
líquido

Gama UV INOX

     Descrição: Os reatores da série UV INOX funcionam através da utilização dos raios 
ultravioletas a uma longitude específica, 254 nanómetros, para que os mesmos penetrem 
no ADN dos microrganismos e perturbem o seu metabolismo celular até à sua destruição 
total. Durante o ciclo de filtração, a água circula pelo interior do reator BIO-UV e as 
bactérias, vírus e algas que passam pelo seu interior são erradicadas. A bomba doseadora 
injeta todos os dias uma pequena quantidade de produto remanescente com o fim de 
desinfetar a água e prevenir a aparição de algas nas paredes da piscina. A manutenção do 
pH a um nível apropriado permite garantir um maior conforto aos banhistas, assim como 
evitar depósitos de calcário na instalação.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Reator UV Inox 20 Reator UV Inox 30 Reator UV Inox 40

Caudal máx. m3/h 12 20 25

Rendimento em milijoules por cm2 ao 
caudal recomendado 30

Potência da lâmpada UV 1 x 55 W 1 x 87 W 1 x 105 W

Diâmetro do reator 150 mm

Altura total (mm) 696 942 1196

Conexões (mm) 50 63 75

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Reator UV INOX 20 84020357 Un. 1.850,00 €

Reator UV INOX 30 84020358 Un. 2.150,00 €

Reator UV INOX 40 84020359 Un. 2.690,00 €

     D E S TA Q U E S:
•  Reatores adaptados em aço inoxidável 316L 

polido, equipados com lâmpadas UV-C que 
originam das últimas tecnologias e com 
rendimentos de Alta Intensidade (HO).

•  Lâmpadas de ampla duração (13.000 h de 
acordo com o número de acendimentos).

•  Balastros eletrónicos que garantem 
rendimento UV máximo das lâmpadas e 
controlo integrado.

•  Lâmpadas de casquilho único e sistema de 
estanqueidade patenteado que facilita a 
manutenção.

•  Controlo do funcionamento das lâmpadas 
mediante indicador luminoso individual.

•  Perda de carga insignificante.

•  Conexão E/S para cabos de conexão fornecidos.

•  Bujão de esvaziamento.

•  Suportes para a fixação.

•  Manutenção: Mudança da lâmpada e limpeza 
do tubo de quartzo rápida e simples.
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TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

DESCRIÇÃO CÓDIGO COMPATIBILIDADE Embalagem Preço € / Un.

GAMA E & ES e GAMA EA

Lâmpada 35W HO 70-18405 E/ES-5/EA-3H/EA-4H-5 Un. 115,00 €

Lâmpada 45W HO 70-18410 E/ES-10/EA-3H/EA-4H-10 Un. 160,00 €

Lâmpada 55W HO 70-18510 E/ES-15/EA-3H/EA-4H-15 Un. 180,00 €

Lâmpada 90W HO 70-18420 E/ES-20/EA-3H/EA-4H-20 Un. 195,00 €

Lâmpada 110W HO 70-18440 E/ES-40/EA-3H/EA-4H-40 Un. 235,00 €

GAMA UV

Lâmpada 33 W HO LPE000003 UV10 Un. 135,00 €

Lâmpada 55 W HO LPE000004 UV20 / UV170 / UV250 Un. 145,00 €

Lâmpada 87 W HO LPE000005
UV30 / UV340 / UV3000HO-

UV6273HO
Un. 155,00 €

Lâmpada 105 W HO LPE000006 UV40 Un. 195,00 €

Lâmpadas

DESCRIÇÃO CÓDIGO COMPATIBILIDADE Embalagem Preço € / Un.

GAMA E & ES

Balastro 55W (240V) 70-10426 E/ES-5, E/ES-10 Un. 250,00 €

Balastro 110W (240V) 70-10428 E/ES-15, E/ES-20, E/ES-40 Un. 310,00 €

GAMA EA

Balastro universal 
120V / 230V

70-10295 EA-3H/EA-4H-5/10 Un. 270,00 €

Balastro universal 
120V / 230V

70-10297 E/ES-15, E/ES-20, E/ES-40 Un. 295,00 €

GAMA UV

Balastro 60-95W HO BAL007431 UV20 / UV30 Un. 165,00 €

Balastro 40-150W HO BAL006995 UV40 Un. 180,00 €

Resistências
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SAL PARA PISCINAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Sal marinho Ecopool

     Descrição: O sal marinho Ecopool é uma opção de qualidade para aumentar o nível de salinidade da 
água da sua piscina. Puro, seco e obedecendo a normas estritas, aproximando-se das alimentares, 
assegura o bom funcionamento do seu equipamento de eletrólise e total segurança para os 
banhistas. Disponível em três graduações de espessura para total adequação a qualquer utilização.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sal marinho T1 purificado fino 25 kg 86081 Un. 6,80 €

Sal marinho T1 purificado fino 25 kg 86081 Palete (40 sacos) 5,80 €

Sal marinho T2 purificado médio 25 kg 86078 Un. 6,80 €

Sal marinho T2 purificado médio 25 kg 86078 Palete (40 sacos) 5,80 €

Sal marinho T3 purificado grosso 25 kg 86077 Un. 6,80 €

Sal marinho T3 purificado grosso  25 kg 86077 Palete (40 sacos) 5,80 €

     Descrição: O sal industrial PDV de alta qualidade da ESCO (European Salt Company) pode ser 
utilizado em todo o tipo de aplicações industriais, sendo particularmente indicado para utilização 
com equipamentos de eletrólise de sal em piscinas públicas ou privadas. Destaca-se pela sua pureza, 
qualidade controlada e total solubilidade.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sal refinado seco ESCO 25 kg 86082 Un. 8,90 €

Sal refinado seco ESCO 25 kg 86082 Palete (40 sacos) 7,50 €

Sal refinado seco ESCO

     Descrição: As pastilhas de sal Axal Pro são desenhadas para todo o tipo de aplicações relacionadas 
com o amaciamento/descalcificação da água em habitações privadas, hotéis e restaurantes, hospitais, 
etc. Estas pastilhas descalcificadoras de sal são compostas de sal de alta pureza produzido a vácuo, 
dissolvendo-se facilmente sem resíduos na água, prevenindo depósitos de cálcio e garantindo o 
funcionamento sem falhas do descalcificador.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sal em pastilhas AXAL PRO 25 kg 86080 Un. 12,70 €

Sal em pastilhas AXAL PRO 25 kg 86080 Palete (40 sacos) 11,70 €

Sal em pastilhas AXAL PRO 10 kg 8601080 Un. 7,00 €

Sal em pastilhas AXAL PRO 10 kg 8601080 Palete (84 sacos) 6,00 €

Sal em pastilhas AXAL PRO

QUANTIDADE DE SACOS DE SAL (25 kg) NECESSÁRIOS P/ 5 g/L*

NÍVEL DE SAL ATUAL**
DIMENSÕES DA PISCINA

10 m3 30 m3 60 m3 90 m3 120 m3

0
g/L 2 sacos 6 sacos 12 sacos 18 sacos 24 sacos

2,5
g/L 1 sacos 3 sacos 6 sacos 9 sacos 12 sacos

Nota: Adicione o sal de forma gradual e homogénea por toda a piscina.

* valor recomendado para funcionamento 
ótimo das máquinas de eletrólise

** Caso o equipamento não apresente o  
valor em g/L meça-o com tiras analíticas
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Quadros elétricos 
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QUADROS ELÉTRICOS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

85168

85190

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

CARACTERÍSTICAS:
•  Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
•  Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
•  Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
•  Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP66.
•  Diferencial geral.
•  Saída p/ tratamento de água e iluminação exterior.

DESCRIÇÃO CÓDIGO POTÊNCIA REGULAÇÃO TIPO Embalagem Preço € / Un.

Quadro elétrico simples sem 
transformador

85168 0,75 - 2 cv 4 – 6,3 A MONOFÁSICO Un. 284,00 €

Quadro elétrico simples sem 
transformador

85169 2 - 4 cv 2,8 – 8 A TRIFÁSICO Un. 315,00 €

Quadros elétricos 
com transformador

CARACTERÍSTICAS:
•  Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
•  Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
•  Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
•  Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP66.
•  Diferencial geral.
•  Contado p/ bomba de calor.
•  Proteção p/ projetores.
•  Terminais para conexão de projetores.
•  Saída p/ tratamento de água e iluminação exterior.

DESCRIÇÃO CÓDIGO POTÊNCIA TIPO Embalagem Preço € / Un.

Quadro elétrico c/  
transformador 80 W

85190 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 380,00 €

Quadro elétrico c/ 
transformador 300 W

85170 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 399,00 €

Quadro elétrico Premium R3 c/ 
transformador 80 W (relógio 
duplo)

851905 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 485,00 €

Quadro elétrico c/  
transformador 80 W

851901 0,75 – 1,5 cv TRIFÁSICO Un. 410,00 €

Quadro elétrico c/ 
transformador 300 W

85171 0,75 – 1,5 cv TRIFÁSICO Un. 430,00 €

Quadro elétrico Premium R3 c/ 
transformador 80 W (relógio 
duplo)

851906 0,75 – 1,5 cv TRIFÁSICO Un. 495,00 €

851905

Nota: Quadros elétricos certificados.

Nota: Quadros elétricos certificados.
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QUADROS ELÉTRICOS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

85165

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.

Transformador 80 W 851733 Un. 70,00 €

Transformador 300 W 86301 Un. 110,00 €

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.

Quadro booster c/ comando pneumático até 10 A. Monofásico 84735 Un. 245,00 €

Quadro booster c/ comando pneumático até 10 A. Trifásico 847350 Un. 255,00 €

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.

Quadro de regulação de nível com sondas 84020149 Un. 580,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

CARACTERÍSTICAS: 
•  Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
•  Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
•  Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
•  Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP65.
•  Diferencial geral.
•  Proteção p/ projetores.
•  Terminais para conexão de projetores.

DESCRIÇÃO CÓDIGO POTÊNCIA TIPO Embalagem Preço € / Un.

Quadro elétrico c/  
transformador 100 W

85165 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 260,00 €

Nota: Quadro elétrico não certificado.

Quadros elétricos com 
transformador para casetas

Transformadores

Quadro booster

Quadro de regulação 
de nível c/ sondas

86301

84735
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"Mantenha os 
inoxidáveis da sua piscina 

limpos e polidos, para 
que tenham sempre um 
aspecto limpo e elegante"
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 E FRONTAL EM MADEIRA 223
• DUCHE SOLAR EM INOX 30L 223
• DUCHE SOLAR EM INOX 30L 224
• DUCHE SOLAR 32L 224

ACESSÓRIOS PARA ESCADAS  
E DUCHES
• PEÇAS DE CHUMBAMENTO 225
• DIFUSOR PARA DUCHE 225
• DEGRAUS 226
• TAMPÕES DE ESCADA 226
• ESPELHO PARA ESCADA 226
• PARAFUSOS 226
• KIT DE ADAPTAÇÃO ESCADA/LINER 226
• LIMPADOR DE AÇO INOXIDÁVEL 226

JOGOS DE ÁGUA
• JATO DE ÁGUA TAHITI 227
• ACESSÓRIOS PARA TAHITI 227
 • CANHÃO DE ÁGUA 
 BOQUILHA CIRCULAR 228
 • CANHÃO DE ÁGUA  
 BOQUILHA PLANA 228
• ÂNCORA PARA CANHÃO 228
• CANHÃO DE ÁGUA CAPRI 
 BOQUILHA CIRCULAR 229
• CANHÃO DE ÁGUA CAPRI 
 BOQUILHA PLANA 229

CASCATAS
• CASCATA FRAME ELITE 230
• CASCATA BALI 231
• CASCATA MINI BALI 232
• EMBELEZADOR P/ CASCATA MINI BALI 232
• CASCATA VITÓRIA 233
• CASCATA IGUAZÚ 234
• EMBELEZADOR P/ CASCATA IGUAZÚ 234
• CASCATA DECORATIVA MAUI 235

CAMA DE HIROMASSAGEM
• CAMA DE HIDROMASSAGEM 236
• CAMA DE HIDROMASSAGEM   
 ENCASTRÁVEL 237

ELEVADOR HIDRÁULICO
• ELEVADOR HIDRÁULICO 238

ACESSÓRIOS SALVA-VIDAS
• BANCO PARA SOCORRISTA 239
• ARO PLÁSTICO 239
• SUPORTE DE ARO 239
• PÉ DE SUPORTE DE ARO 239
• CORDÃO EM ALUMÍNIO 239
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Fig. 1
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INOXIDÁVEIS
Eletropolimento  
A melhor solução para 
a sua piscina
O eletropolimento é um tratamento superficial 
mediante o qual o metal a polir atua como ânodo 
numa célula eletrolítica, dissolvendo-se. Com apli-
cação de corrente, forma-se um filme polarizado na 
superfície metálica debaixo do tratamento, permi-
tindo que os iões metálicos se distribuam através do 
dito filme. As micro e macro projeções e os pontos 
altos da superfície rugosa, tal como as zonas com 
rebarbas, são áreas de maior densidade de corrente 
que o resto da superfície, dissolvendo-se com maior 
velocidade do que as de mais, dando lugar a uma 
superfície mais lisa, nivelada e/ou menor rugosida-
de. Simultaneamente, sobre condições controladas 
de intensidade da corrente e da temperatura, há 
lugar a um abrilhantamento da superfície.

Comparativo entre 
polimento mecânico 
e eletrolítico

POLIMENTO MECÂNICO

A preparação mecânica das superfícies pode-se 
dividir convenientemente em duas etapas:

1    Lixamento: usando técnicas abrasivas para 
produzir uma superfície lisa e plana

2    Polimento: usando abrasivos finos sobre 
roldanas para dar uma superfície lisa e bri-
lhante

cio do tratamento, enquanto no esquema B vê-se 
o resultado após algum tempo de tratamento da 
superfície, nomeadamente o nivelamento dos to-
pos para os vales.

Neste processo não se forma uma camada super-
ficial como no caso do polimento mecânico pois 
o que se dissolve é o metal base. A espessura do 
metal dissolvido varia entre 10 e 25 microns, de 
acordo com a intensidade da corrente utilizada e 
do tempo de exposição.

Esta zona tem propriedades diferentes das do 
metal base e produz-se principalmente por um 
processo de arrastamento, isto é, sob a intensa 
pressão mecânica do polimento, o material dos 
picos é obrigado a fluir para preencher os vales.

A estrutura resultante é praticamente amorfa e 
contêm inclusões de óxidos do metal de base e 
compostos utilizados nas pastas de polir. 

Como tal, as propriedades da camada superficial 
obtida por polimento mecânico são distintas do 
metal subjacente, originando tensões mecânicas 
que podem levar a processos de corrosão.

ELETROPOLIMENTO

O eletropolimento (polimento eletroquímico / 
polimento eletrolítico) tem como princípio básico 
de funcionamento: ao dissolver-se o metal sobre 
a circulação de corrente, forma-se uma camada 
viscosa de produtos da dissolução, a qual se vai 
difundindo lentamente no banho eletrolítico.

A espessura desta camada não é constante, sendo 
maior nos vales; e como a sua resistência elétrica é 
superior à da solução de eletropolimento, conduz 
a uma dissolução preferencial dos topos, e a uma 
consequente nivelação da superfície.

Na fig. 1, esquema A, pode ver-se um corte trans-
versal (à escala microscópica) da superfície no iní-

A investigação da estrutura das superfícies me-
tálicas preparadas por processos de polimento 
mecânico, estabelece que conduzem à obtenção 
de uma zona severamente deformada perto da 
superfície. 
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1.  AÇO IN O X .
Polimento Mecánico

2 .  AÇO IN O X .
Eletropolido

E L E T R O P O L I M E N T O
1    Eletrólito.
2   Cátodo.
3    Lugar a polir (ânodo)

IN ÍC I O

FIN AL

4    Partículas movendo-se  
do lugar a polir para o cátodo

5    Superfície antes de polir
6     Superfície depois de polir
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Maximize a 
longevidade dos 
seus inoxidáveis
A resistência do aço inoxidável à oxidação e corro-
são deve-se à camada de óxido de cromo que se 
forma na superfície ao estar em contacto com o oxi-
génio; ao formar-se esta camada diz-se que o aço 
inoxidável está no seu estado passivo ou passivado. 
A passivação é um processo de proteção realizado 
através de um ataque químico através do qual são 
formados óxidos protetores.

Dependendo da qualidade do aço inoxidável, a sua 
corrosão dependerá de fatores tais como: localiza-
ção, meio ambiente, concentração de químicos e a 
temperatura. Se estes forem levados em conside-
ração aquando da instalação e manutenção dos 
equipamentos inoxidáveis, é possível eliminar ou 
minimizar a deterioração dos mesmos. No caso par-
ticular das instalações em meios aquáticos, os equi-
pamentos estão sujeitos à água, a produtos como 
cloretos, sais, químicos, entre outros e variações de 
temperatura (piscinas aquecidas, interiores, etc.).

Tendo estes riscos identificados, a principal medida 
a adotar para evitar possíveis corrosões é assegurar 
a correta instalação da tomada de terra conforme a 
norma europeia 20324/EN60529.

Corrosão Externa: 
Galvânica ou por 
contacto
Este tipo de corrosão surge quando, na presença 
de um elétrodo (uma solução ácida ou, por vezes, 
a própria humidade atmosférica), dois elementos 
metálicos estão unidos entre si com continuidade 
elétrica formando assim uma bateria. Entre estes 
dois elementos, corrói-se o mais anódico (menos 
nobre) enquanto que os aços inoxidáveis tendem a 
ser o elemento mais catódico (mais nobre). Assim 
sendo, ao conectar os aços inoxidáveis com outros 
materiais metálicos deverá levar-se sempre em 
conta este aspeto de modo a não provocar danos ao 
menos anódico.

Corrosão Interna: 
A concentração e a 
temperatura
Seja no local ou no meio os elementos agressivos 
(alguns agentes químicos para cloração) podem 
estar em maior ou menor concentração. Os ácidos 
serão mais agressivos quando estejam diluídos 
entre 40 e 80%. A temperatura influencia também 
a corrosão, havendo lugar a mais reações químicas 
e eletroquímicas, acelerando a deterioração, a um 
valor superior.
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Tomada de terra 

Fig. 1 - Colocação correta da tomada de terra.

Fig. 2 - Ligação da tomada ao ponto de terra.

Eletropolido: 
Obrigatório para piscinas de eletrólise de sal.
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Escada Muro 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Escada muro 2 degraus aço inox. A316 87032 Un. 265,00 €

Escada muro 3 degraus aço inox. A316 87033 Un. 310,00 €

Escada muro 3 degraus aço inox. A316 eletropolida 87181 Un. 375,00 €

Escada muro 4 degraus aço inox. A316 87034 Un. 350,00 €

Escada muro 4 degraus aço inox. A316 eletropolida 87182 Un. 440,00 €

Escada muro 5 degraus aço inox. A316 87035 Un. 395,00 €

Escada Standard 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Esc. standard 2 degraus aço inox. A 316 87016 Un. 265,00 €

Esc. standard 3 degraus aço inox. A316 87017 Un. 290,00 €

Esc. standard 3 degraus aço inox. A316 eletropolida 87185 Un. 370,00 €

Esc. standard 4 degraus aço inox. A316 87018 Un. 340,00 €

Esc. standard 4 degraus aço inox. A316 eletropolida 87186 Un. 410,00 €

Esc. standard 5 degraus aço inox. A316 87019 Un. 385,00 €

ESCADA
STANDARD

2 
degraus

3 
degraus

4 
degraus

5 
degraus

A (mm) 696 946 1.196 1.446

B 250  250 250 250

C 610 610 610 610

D  500  500  500  500

E  664  664  664  664

F  207  207  207  207

ESCADA
MURO

2 
degraus

3 
degraus

4 
degraus

5 
degraus

A (mm) 696 946 1.196 1.446

B 250 250  250 250

C  610  610  610  610

D 500  500  500 500

E  370 370 370 370

F  207 207 207 207

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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LEGENDA:
Eletropolida

ESCADAS

INOXIDÁVEIS
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Escada Overflow 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Esc. overflow 2 degraus aço inox. A316 87070 Un. 350,00 €

Esc. overflow 3 degraus aço inox. A316 87038 Un. 385,00 €

Esc. overflow 4 degraus aço inox. A316 87057 Un. 420,00 €

Esc. overflow 5 degraus aço inox. A316 87071 Un. 485,00 €

Escada Mista 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Escada mista 2 degraus, aço inox. A316 * 87042 Un. 260,00 €

Escada mista 3 degraus, aço inox. A316 87043 Un. 325,00 €

Escada mista 4 degraus, aço inox. A316 87044 Un. 365,00 €

Escada mista 5 degraus, aço inox. A316 87060 Un. 415,00 €

ESCADA
MISTA

2 
degraus

3 
degraus

4
degraus

5
degraus

A (mm) 696 946 1196 1446

B 250 250  250  250

C 610 610 610 610 

D  500  500  500  500

E 561 561 561 561

F  207  207  207  207

G  370  370 370 370

ESCADA
OVERFLOW

2 
degraus

3 
degraus

4 
degraus

5 
degraus

A (mm) 696 946 1.196 1.446

B 250 250  250 250

C  610  610  610  610

D 500  500  500 500

E  957  957  957  957

F  207 207 207 207

ESCADAS

INOXIDÁVEIS

* limitado ao stock existente
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Escada Partida e Corrimão

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Corrimão de escada partida aço inox. A316 87163 Un. 245,00 €

Escada partida 2 degraus aço inox. A316 eletropolida 871680 Un. 420,00 €

Escada partida 3 degraus aço inox. A316 eletropolida 87174330 Un. 470,00 €

Escada partida 4 degraus aço inox. A316 eletropolida 871670 Un. 525,00 €

Escada partida 5 degraus aço inox. A316 eletropolida 872160 Un. 595,00 €

ESCADA
PARTIDA e 
CORRIMÃO

2 
degraus

3 
degraus

4 
degraus

5
degraus

A (mm) 515 765 1.015 1.265

B 250  250  250  250

C  225 225 225 225

D  500  500  500  500 

E 440 440 440 440

F 778 778 778 778

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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LEGENDA:
Eletropolido/a

ESCADAS

INOXIDÁVEIS

Overflow especial

DESCRIÇÃO A (mm) Código Embalagem Preço €  / Un.

Escada arco especial 3 degraus aço inox. A316 946 87013 Un. 640,00 €

Escada arco especial 4 degraus aço inox. A316 1.196 87014 Un. 690,00 €

Escada arco especial 5 degraus aço inox. A316 1.446 87012 Un. 730,00 €
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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Escada Partida Fácil Acesso

Escada em Ponte 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Escada partida 3 degraus fácil acesso, aço inox. A316 c/ 
corrimão incluido 87170 Un. 795,00 €

Escada partida 4 degraus fácil acesso, aço inox. A316 c/ 
corrimão incluido 87171 Un. 1.090,00 €

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Escada em ponte 3/3 degraus, aço inox. A304 87175 Un. 395,00 €

Escada em ponte 4/4 degraus, aço inox. A304 87176 Un. 435,00 €

ESCADA
PARTIDA 

FÁCIL 
ACESSO

3 
degraus

4 
degraus

A (mm) 865 1.085

B 220 220 

C 778  778

D 500  500 

E 440 440

F 500 500

ESCADA
em PONTE

3 
degraus

4
degraus

5
degraus

A (mm) 1.670 1.900 2.130

B 230 230 230

C 1.065 1.295 1.525

D 483 483  483

E 370 370 370

F 1.155 1.350 1.545 LEGENDA:
Eletropolido/a

ESCADAS

INOXIDÁVEIS
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Escada Land 500 fácil acesso

     Descrição: Degraus em plástico anti deslizante com medidas de 457 x 325 mm. Possibilidade de 
adaptação a diferentes profundidades. Recomendada para pessoas com mobilidade reduzida. 

Escada Land 700 fácil acesso

     Descrição: Degraus anti deslizantes com medidas de 657 x 350 mm. Possibilidade de adaptação 
a diferentes profundidades. Recomendada para pessoas com mobilidade reduzida.

DESCRIÇÃO A (mm) B (mm) Código Embalagem Preço €  / Un.

Escada Land 500 5 degraus aço inox. A316 1.180-1.380 1.600 8718900 Un. 2.650,00 €

Escada Land 500 6 degraus aço inox. A316 1.390-1.590 1.850 8718901 Un. 2.900,00 €

Escada Land 500 7 degraus aço inox. A316 1.600-1.800 2.100 8718902 Un. 3.200,00 €

DESCRIÇÃO A (mm) B (mm) Código Embalagem Preço €  / Un.

Escada Land 700 5 degraus aço inox. A316 1.180-1.380 1.600 8718903 Un. 3.900.00 €

Escada Land 700 6 degraus aço inox. A316 1.390-1.590 1.850 8718904 Un. 4.100,00 €

Escada Land 700 7 degraus aço inox. A316 1.600-1.800 2.100 8718905 Un. 4.400,00 €

ESCADAS

INOXIDÁVEIS
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Corrimão FX 01 aço inox. A316

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Corrimão FX-01, aço inox. A316 87164 Un. 250,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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1405

203

988
920

Corrimão FX 02 aço inox. A316

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Corrimão FX-02, aço inox. A316 87200 Un. 320,00 €

NOTA: 
• De aparafusar.
• Disponível encastrável por encomenda.

NOTA: 
• De aparafusar.
• Disponível encastrável por encomenda.

CORRIMÃOS

INOXIDÁVEIS

* limitado ao stock existente
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762

203
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Corrimão FX04 aço inox. A316

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Corrimão FX-04, aço inox. A316 87015 Un. 205,00 €

817

A

820
752

r 2
00

885

B

 Corrimão duas curvas FX 05 aço inox. A316

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Corrimão duas curvas FX-05 pequeno, aço inox. A316 87201 Un. 265,00 €

Corrimão duas curvas FX-05 médio, aço inox. A316 87202 Un. 275,00 €

Corrimão duas curvas FX-05 grande, aço inox. A316 87203 Un. 305,00 €

CORRIMÃO
2 CURVAS Pequeno Médio Grande

A (mm) 1.219 1.524 1.829

B (mm)  660  915  1.169

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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NOTA: 
• De aparafusar.
• Disponível encastrável por encomenda.

NOTA: 
• De aparafusar.
• Disponível encastrável por encomenda.

CORRIMÃOS

INOXIDÁVEIS
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87206

87205
87204
87161

87210 87207 87208 87209

Tubagem 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Tubo de 1 m, Ø 43, aço inox. A316 87205 Un. 55,00 €

Tubo de 2 m, Ø 43, aço inox. A316 87204 Un. 95,00 €

Tubo de 3 m, Ø 43, aço inox. A316 87161 Un. 145,00 €

Tampão de tubo

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Tampão de plástico para tubo Ø 43 87206 2 Un. 1,35 €

Ligações

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Ligação em curva de 90° p/ tubo de Ø 43 87207 Un. 63,00 €

Ligação linear p/ tubo de Ø 43 87208 Un. 35,00 €

Suportes

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Suporte final p/ tubo Ø 43 87209 Un. 42,00 €

Suporte intermédio p/ tubo Ø 43 87210 Un. 35,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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TUBAGEM DE SUPORTE INOXIDÁVEL

INOXIDÁVEIS

8720787208

87209

87210
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Duche 
Simples

Duche simples

Código Embalagem Preço €  / Un.

870091 Un. 228,00 €

Duche c/ lava pés

870221 Un. 254,00 €

Âncoras incluidas

Duches com 
Fluxómetro

Duche c/ fluxómetro

Código Embalagem Preço €  / Un.

87082 Un. 499,00 €

Âncoras não incluidas

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

Duche duplo c/ fluxómetro

Código Embalagem Preço €  / Un.

87026 Un. 1.190,00 €

Âncoras não incluidas
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DUCHES

INOXIDÁVEIS



  www.ecocompositos.pt  |  223 

      DESTAQUES: 

• Depósitos com capacidade para 30 L.

• Design autoportante.

• Frontal com uma largura de 200 mm AISI-316 L.

• Chuveiro com 140 X 140 mm.

• Revestimento especial e tratamento anticorrosão.

• Entrada de água de meia polegada macho.

• Conexão à entrada de água através de tubo flexível.

• Inclui conjunto de encaixe: parafusos, anilhas e buchas.

• Parafuso de desague em aço inoxidável.

Duche solar com pulverizador 
frontal em madeira

Duche solar c/ pulverizador e frontal em madeira

Código Embalagem Preço €  / Un.

87213 Un. 1.091,00 €

     Descrição: A simplicidade do seu design e a sua qualidade de 
construção faz com que este modelo seja uma opção ideal para 
complementar todos os tipos de piscinas.

      DESTAQUES: 

• Feita de aço inoxidável AISI-304 e frente de 
madeira Parklex.

• Braço de chuveiro em latão cromado.

• Cabeça de chuveiro em plástico cromado.

• Uma torneira misturadora de água fria e 
quente. Uma torneira lava-pés.

• Reservatório em alumínio com capacidade 
para 30 litros preto lacado.

• Tampão de drenagem.

• Fixação ao solo através de parafusos.

• Altura do pulverizador ao solo: 2.00 m 
aprox.

Cabeça de chuveiro Torneira lava-pés Tampão de drenagem

Duche solar c/ pulverizador em aço inoxidável

Código Embalagem Preço €  / Un.

87213004 Un. 598,00 €

Duche solar em INOX 30 L. 
aço inoxidável

     Descrição: A simplicidade do seu design e a sua qualidade de 
construção faz com que este modelo seja uma opção ideal para 
complementar todos os tipos de piscinas.

Cabeça de chuveiro Monocomando

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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Tampão de drenagem

DUCHES

INOXIDÁVEIS

Novi-
dade

Nota:  Disponível a partir de Junho de 2021
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Duche solar 32 L.

Duche solar 32 L c/ depósito flexível ECO

Código Embalagem Preço €  / Un.

87213000 Un. 495,00 €

     Descrição: O seu design inovador e a sua adaptabilidade 
proporcionam, além das suas prestações, uma imagem elegante e 
moderna em redor da piscina.

Cabeça de chuveiro Monocomando Torneira lava pés

Duche solar INOX

Código Embalagem Preço €  / Un.

87170092 Un. 770,00 €

Cabeça de chuveiro Torneira

Duche solar 
em INOX 30 L.

     Descrição: Graças à sua construção resistente e robusta em aço 
inoxidável A-304 e a sua capacidade de 30 L de água, este duche 
solar é uma solução ideal e esteticamente apelativa para aumentar a 
funcionalidade e elegância dos arredores da sua piscina.

      DESTAQUES: 

• Depósitos com capacidade para 30 L.

• Design autoportante.

• Frontal com uma largura de 67 mm AISI-304L.

• Chuveiro redondo com ø150 mm.

• Revestimento especial e tratamento anticorrosão.

• Entrada de água de meia polegada macho.

• Conexão à entrada de água através de tubo flexível.

• Inclui conjunto de encaixe: parafusos, anilhas e buchas.

• Parafuso de desague em aço inoxidável.

      DESTAQUES: 

• Depósitos com capacidade para 32 L.

• Design autoportante.

• Frontal com uma largura de 67 mm em alumínio.

• Chuveiro redondo com ø150 mm.

• Revestimento especial e tratamento anticorrosão.

• Entrada de água de meia polegada macho.

• Conexão à entrada de água através de tubo flexível.

• Inclui conjunto de encaixe: parafusos, anilhas e buchas.

• Parafuso de desague em aço inoxidável.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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DUCHES

INOXIDÁVEIS

Nota:  Disponível a partir de Junho de 2021
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Peça de chumbamento para duche

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Peça de chumbamento p/ duche Ø 43 87027 Un. 53,00 €

Peça de chumbamento p/ duche Ø 63 87029 Un. 60,00 €

Peça de chumbamento articulada e desmontável

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Peça de chumbamento articulada e desmontável 87053 2 Un. 82,00 €

Peça de chumbamento desmontável

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Peça de chumbamento desmontável 87086 2 Un. 35,00 €

Peça de chumbamento articulada

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Peça de chumbamento articulada 87087 2 Un. 219,00 €

Peça de chumbamento

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Peça de chumbamento 87020 2 Un. 8,50 €

Difusor para duche

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Difusor para duche 87100921 Un. 25,00 €

 Ø 43  Ø 63

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

ACESSÓRIOS P/ ESCADAS E DUCHES

INOXIDÁVEIS
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Degraus

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Degrau antiderrapante, aço inox. A316 87056 Un. 27,00 €

Degrau antiderrapante duplo, aço inox. A316 87080 Un. 125,00 €

Antiderrapante p/ degrau de escada 870761 10 Un. 2,00 €

Tampão

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Tampão de escada 87024 2 Un. 3,75 €

Tampão de escada articulado 870281 2 Un. 8,50 €

Espelho

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Espelho p/ escada A316 87025 2 Un. 5,80 €

Parafuso

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Parafuso, aço inox. A316 p/ degrau 87020007 10 Un. 2,50 €

Kit de adaptação de escada ao liner

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Kit de adaptação de escada ao liner 87158 2 Un. 55,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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Limpador de aço inoxidável 0,75L

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Limpador de aço inoxidável 0,75L 111160 Un. 18,75 €

870281 87024

ACESSÓRIOS P/ ESCADAS E DUCHES

INOXIDÁVEIS
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Jato de água Tahiti, aço inox. A316

Acessórios para Tahiti

Jato de água Tahiti, aço inox. A316

Código Embalagem Preço €  / Un.

87064 Un. 250,00 €

Boquilha A, aço inox. A316

Código Embalagem Preço €  / Un.

87065 Un. 124,00 €

> Boquilha A

Boquilha D, aço inox. A316

Código Embalagem Preço €  / Un.

87068 Un. 150,00 €

> Boquilha D

Boquilha B, aço inox. A316

Código Embalagem Preço €  / Un.

87066 Un. 100,00 €

> Boquilha B

Boquilha C, aço inox. A316

Código Embalagem Preço €  / Un.

87067 Un. 140,00 €

> Boquilha C

IN
OX

ID
ÁV

EI
S

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

Caudal recomendado: 6 m3/h.

JOGOS DE ÁGUA

INOXIDÁVEIS
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Caudal recomendado: 8 m3/h.

Caudal recomendado: 8 m3/h.

Canhão de água Fiji boquilha circular

Canhão de água Fiji boquilha plana

Âncora para canhão Fiji

Código Embalagem Preço €  / Un.

Canhão de água (mate)

87069 Un. 810,00 €

Canhão de água (brilho)

87052 Un. 750,00 €

Âncora para canhão

Código Embalagem Preço €  / Un.

87051 Un. 365,00 €

Código Embalagem Preço €  / Un.

Canhão de água (mate)

87061 Un. 660,00 €

Canhão de água (brilho)

87050 Un. 610,00 €
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

JOGOS DE ÁGUA

INOXIDÁVEIS

Âncora necessária não incluída

Âncora necessária não incluída
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Caudal recomendado: 20 m3/h.

Caudal recomendado: 22 m3/h.
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

Canhão de água CAPRI boquilha circular

Código Embalagem Preço €  / Un.

870691 Un. 1.300,00 €

Canhão de água CAPRI boquilha plana

Código Embalagem Preço €  / Un.

870690 Un. 1.400,00 €

JOGOS DE ÁGUA

INOXIDÁVEIS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

Personalização em vinil

Cascata Frame Elite, aço inox. A316

     Descrição: A cascata Frame Elite da Flexinox é um dos modelos de cascatas inoxidáveis 
mais icónicos no mercado com o seu design simples, qualidade e relação qualidade-
preço. A gama Frame Elite pode ser personalizada a laser ou vinil e é fabricada em aço 
inoxidável de alta qualidade e alta resistência, AISI 316.

 Nota: Âncora incluida.

     D E S TA Q U E S:
• Caudal recomendado 5 m3/h.

• Potência recomendada de bomba: 0,55 kW

• Construção em aço inoxidável AISI 316.

• Opção de personalização a laser ou vinil

• Opção eletropolida.DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Cascata Frame Elite, aço inox. A316, c/ Âncora 87185080 Un. 2.280,00 €

Personalização gravada em  Laser

Cascata Frame Elite

CASCATAS

INOXIDÁVEIS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

Âncora p/ cascata Bali

Cascata Bali

Embelezador cascata Bali

Cascata BALI, aço inox. A316

     Descrição: A cascata Bali da Flexinox é um dos modelos de cascatas inoxidáveis mais 
icónicos no mercado com o seu design atrativo, qualidade e relação qualidade-preço. A 
gama Bali está disponível em dois modelos distintos: Bali BRILHO e Bali MATE, ambos 
fabricados em aço inoxidável de alta qualidade e alta resistência, AISI 316.

 Nota: Âncora necessária, não incluida.

     D E S TA Q U E S:
• Caudal recomendado 30 m3/h.

• Potência recomendada de bomba: 1,5 kW

• Construção em aço inoxidável AISI 316.

• Opção eletropolida.

LEGENDA:
Eletropolido/a

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Cascata BALI MATE *, aço inox. A316 87058 Un. 1.615,00 €

Cascata BALI BRILHO, aço inox. A316 87048 Un. 1.600,00 €

Cascata BALI BRILHO, aço inox. A316 eletropolida 870489 Un. 1.750,00 €

Âncora p/ cascata BALI 87020009 Un. 440,00 €

ACESSÓRIOS

Embelezador p/ cascata Bali BRILHO 87089 Un. 225,00 €

CASCATAS

INOXIDÁVEIS

* Disponível sob encomenda
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Âncora p/ cascata Bali

Cascata mini Bali
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

Cascata mini BALI, aço inox. A316

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Cascata mini Bali, aço inox. A316 87185044 Un. 1.220,00 €

Cascata mini Bali, aço inox. A316 eletropolida 87185060 Un. 1.390,00 €

ACESSÓRIOS

Âncora p/ cascata mini Bali 87185043 Un. 290,00 €

     Descrição: : A cascata Mini Bali da Flexinox, uma variante de menores dimensões da 
cascata Bali, apresenta características similares num tamanho reduzido para perfeita 
adequação a qualquer ambiente.

 Nota: Âncora opcional, não incluida.

     D E S TA Q U E S:
• Caudal recomendado 20 m3/h.

• Potência recomendada de bomba: 0,75 kW

• Construção em aço inoxidável AISI 316.

• Opção eletropolida.

LEGENDA:
Eletropolido/a

CASCATAS

INOXIDÁVEIS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

Cascata VITÓRIA, aço inox. A316

     Descrição:  A cascata Victoria, de dimensões generosas, acrescenta um toque de luxo 
a qualquer local onde é instalada. O seu design simples mas cuidado e o fluxo de água 
elevado torná-la-ão o foco das atenções em qualquer piscina.

 Nota: Âncora necessária incluida.

     D E S TA Q U E S:
• Caudal recomendado 50 m3/h.

• Potência recomendada de bomba: 2,2 kW

• Construção em aço inoxidável AISI 316.
DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Cascata Victoria, aço inox. A316 87088 Un. 6.800,00 €

CASCATAS

INOXIDÁVEIS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

Cascata IGUAZÚ

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Cascata Iguazú, aço inox. A316 87185045 Un. 2.990,00 €

Cascata Iguazú, aço inox. A316 eletropolida 87186077 Un. 3.790,00 €

     Descrição: : Tal como a Mini Bali é uma versão em menor tamanho da cascata Bali, a 
cascata Iguazú vem responder ao desejo daqueles que procuravam a Victoria mas num 
formato mais flexível. 

 Nota: Âncora e embelezador incluidos.

LEGENDA:
Eletropolido/a

     D E S TA Q U E S:
• Caudal de 35 m3/h.

• Potência recomendada de bomba: 2,2 kW

• Construção em aço inoxidável AISI 316.

Cascata Iguazú

Embelezador cascata Iguazú

Âncora p/ Iguazú

CASCATAS

INOXIDÁVEIS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

Cascata decorativa MAUI

     Descrição:  A cascata Maui da Flexinox destaca-se pelo se design moderno e linhas 
cuidadas assim como o seu grande tamanho de boca. Ideal para instalações de Wellness 
ou piscina pública, a Maui é construída a partir de aço inoxidável de alta qualidade, 
A316. 

 Nota: Âncora e embelezador incluidos.

     D E S TA Q U E S:
• Caudal de até 40 m3/h.

• Potência recomendada de bomba: 0,33 kW 
(modelo 30 cm), 0,55 kW (modelo 50 cm) e 2,2 
kW (modelo 100 cm)

• Construção em aço inoxidável AISI 316.

Código A B C D E

87186061 300 2” 42 25 270

87186060 500 2” 42 25 250

87186065 1.000 3” 48 35 260

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Cascata Maui 30 cm, aço inox. A316 87062 Un. 495,00 €

Cascata Maui 50 cm, aço inox. A316 87063 Un. 690,00 €

Cascata Maui 100 cm, aço inox. A316 87097 Un. 1.095,00 €

CASCATAS

INOXIDÁVEIS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.

Cama de Hidromassagem

     Descrição: O cama de hidromassagem Flexinox, fabricada em aço inoxidável AISI-316, 
foi desenhada de forma ergonómica de modo a obter um elevado nível de conforto. 
Permite obter uma hidromassagem de elevada qualidade graças aos seus 132 orifícios 
com ø 2,5 mm.

Nota: Acessórios de instalação não incluidos.

     D E S TA Q U E S:
• Construção em aço inoxidável AISI-316

• Tomada de ar única na base

• Suporta caudal de 145 m3/h

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Cama de hidromassagem 870502 Un. 3.750,00

Âncora 87100014 Un. 605,00 €

ACESSÓRIOS

Suporte de apoio 150 cm 87191013 Un. 785,00 €

Suporte de apoio 200 cm 87191011 Un. 850,00 €

Suporte de apoio 450 cm 87191014 Un. 895,00 €

Apoio de braços 87191017 Un. 200,00 €
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CAMAS DE HIDROMASSAGEM

INOXIDÁVEIS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor C.

Cama de Hidromassagem dupla encastrável

     Descrição: Os bancos de hidromassagem encastráveis da Flexinox, com o seu desenho 
ergonómico, permitem uma massagem por injeção de ar em toda a zona dorsal, lombar 
e pernas. A cama está especial por uma caixa de ar em aço inoxidável com orifícios em 
locais específicos para uma experiência incomparável.

Nota: Disponível apenas por encomenda.

     D E S TA Q U E S:
• Construção em aço inoxidável

• Suporta caudal de 80 m3/h

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Cama de Hidromassagem dupla encastrável 870501 Un. 3.350,00 €

CAMAS DE HIDROMASSAGEM

INOXIDÁVEIS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.

Elevador Hidráulico

     Descrição: Construído a partir de uma estrutura tubular em aço inoxidável AISI-316L, 
seguro ao solo por três âncoras metálicas e três pontos de apoio, dois deles na parte 
superior da piscina e um terceiro situado na parte inferior do elevador que se apoia 
na parede da piscina. Desenhado para adaptar-se à maioria das piscinas coletivas no 
mercado.

     D E S TA Q U E S:
• Dois comandos de acionamento: um fora de 

água e outro no eixo de elevação. 

• Cumpre com as normativas EN ISO 12100-1, EN 
ISO 12100-2, EN 418, EN 982, EN 1050 e 10535.

• Construção em aço inoxidável AISI-316L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de elevação 120 kg

Ângulo de rotação 150°

Estrutura e cilindro AISI-316

Estrutura tubular e involucro 48,3 x 2 mm e 100 x 2 mm

Pressão da água > 3 bar

Banco Sintético, apto para exteriores

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Elevador hidráulico, aço inox. A316 870503 Un. 7.950,00

ELEVADOR HIDRÁULICO

INOXIDÁVEIS
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Aros salva-vidas

Aro Salva-vidas Plástico
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

     D E S TA Q U E S:
• Homologação de acordo com a norma SOLAS 

74/96, M.E.D., R.I.N.A., IMO RES. MSC 81 (C70), 
EN 16582

Dados técnicos Aro salva-vidas plástico homologado Aro salva-vidas plástico

Ø exterior (mm) 700 720

Ø interior (mm) 440 440

Peso (kg) 2,5

Cordão em alumínio salva-vidas

Pé de suporte de aro salva-vidas

Suporte de aro salva-vidas

Banco para Socorrista

     Descrição: Os bancos para socorristas devem ter uma altura e resistência suficiente 
para possibilitar a máxima segurança nos arredores da piscina. 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Banco para socorrista 87098 Un. 1.850,00 €

     Descrição: Aros salva-vidas construídos a partir de plástico ou polietileno de alta 
densidade. Equipados com bandas refletoras e corda.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Aro Salva-vidas em plástico 87046 Un. 59,00 €

Aro Salva-vidas homolgado plástico 870460 Un. 99,00 €

ACESSÓRIOS

Suporte de aro salva-vidas 87040 Un. 68,00 €

Pé de suporte de aro salva-vidas 87041 Un. 110,00 €

Cordão em alumínio salva-vidas 82059 Un. 35,00 €

ACESSÓRIOS SALVA-VIDAS

INOXIDÁVEIS

     D E S TA Q U E S:
• Construído a partir de aço inoxidável AISI 

316L.

• Inclui suporte para aro salva-vidas.

• Inclui suporte para sombrinha.
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“Venha descobrir 
a forma mais 

económica e ecológica 
para o tratamento de 
água da sua piscina”
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MEDIÇÃO E ANÁLISE DE ÁGUA
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MANTENHA O 
EQUILÍBRIO DA 
ÁGUA DA SUA 
PISCINA
Ter uma piscina com a água equilibrada é funda-
mental para que a mesma se encontre em perfei-
tas condições de desinfeção e uso. O produto quí-
mico que adicionamos à piscina, nunca cumprirá a 
sua função se não tivermos em conta os seguintes 
parámetros:

> pH

> Alcalinidade

> Dureza

> Cloro livre

> Estabilizador 

Cloro Livre
O cloro livre é a quantidade de cloro ativo que per-
manece na água, um vez destruida parte do cloro 
total pelos microorganismos que inicialmente 
existiam na piscina e pela ação do sol. A sua pre-
sença na água é importante para a destruição dos 
microorganismos que possam vir depois. O valor 
do cloro livre recomendado na piscina nunca deve 
ser inferior a 1 ppm. Menos de 1 ppm de cloro livre 
na água da piscina, permitirá o crescimento das 
bactérias e algas na água, ocasionando condições 
anti-higiénicas e desagradáveis. A quantidade 
exata de produto clorado necessária dependerá 
do número de banhistas, da luz solar e das con-
dições atmosféricas. É necessário controlá-lo no 
mínimo 3 vezes por dia.

Estabilizador
(Ácido isocianúrico)
Na sua maioria, os produtos desinfetantes são 
pouco estáveis, e normalmente, com a simples 
ação do sol ou da temperatura, perdem a sua efi-
cácia ou evaporam. É necessário o uso de um esta-
bilizador para que permanecem o máximo tempo 
possível na água. O estabilizador mais usado hoje 
em dia é o ácido isocianúrico que deve ser mantido 
entre 30 a 50 ppm. Se a concentração é demasiado 
alta, atrasará a eficácia do produto desinfetante e 
será necessário esvaziar parte da piscina e voltar a 
enchê-la com água nova que não contenha ácido 
isocianúrico. A concentração de ácido isocianúrico 
nunca deverá ser superior a 75 ppm.

pH
O pH é a medida da acidez ou da basicidade da 
água. A água com valor de pH inferior a 7 é ácida ; 
e com valor maior é básica. É importante controlar 
e ajustar o pH, se necesssário, todos os dias. O va-
lor ideal do pH deve estar situado entre os 7,2 - 7,6. 
Se o pH for demasiado alto provocará um maior 
consumo de desinfetante. Para corrigi-lo deve 
adicionar Redutor de pH (pH-) Ecopool. Se o pH for 
demasiado baixo, pode provocar corosão dos me-
tais e irritação nas mucosas e olhos. Para corrigi-lo 
deve adicionar incrementador pH (pH+) Ecopool.

Alcalinidade
É a quantidade de carbonatos, bicarbonatos e hi-
dróxidos existentes na água da sua piscina. O va-
lor ideal de alcalinidade está entre os 80 e dos 120 
ppm. Quando a água  é pouca alcalina produz cor-
rosão e manchas nas partes metálicas e acessórios 
da piscina, e também dificulta o controlo do pH.

Dureza
É a quantidade de cálcio dissolvido na água. O va-
lor ideal é entre os 175 e os 300 ppm (CaCO3). A 
deficiência em cálcio produz picaduras na super-
fície do tanque da piscina e corrosão nas partes 
metálicas e acessórios da piscina.

Descubra os produtos para medição e 
análise da água que temos ao seu dispor...

M
ED

IÇ
ÃO

 &
 A

NÁ
LI

SE
 D

E Á
GU

A



  www.ecocompositos.pt  |  243 Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

M
ED

IÇ
ÃO

 &
 A

NÁ
LI

SE
 D

E Á
GU

A

     Descrição: O novo PoolLab® 1.0 é um fotómetro de triplo compri-
mento de onda para análise profissional dos níveis de referência quí-
micos da água de piscinas e spas. Os seus seis botões permitem-lhe 
acesso imediato aos parâmetros pré-instalados, nomeadamente: 
pH, Cloro (livre/combinado/total), Alcalinidade, Ácido Cianúrico, Oxi-
génio Ativo, Bromo, Dióxido de cloro, Ozono, Peróxido de Hidrogénio, 
Dureza Total e Dureza Cálcica.

Como o PoolLab® 1.0 utiliza tecnologia Bluetooth, pode ser facilmen-
te conectado a software/aplicação gratuito para gestão dos resulta-
dos de teste. Após a sincronização dos resultados, o software poderá 
fazer recomendações de dosagem com base nos valores introduzidos 
de desinfetante.

Fotómetro 
PoolLab 1.0®

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Fotómetro Poollab 1.0 815506000 Un. 265,00 €

Frasco de substituição 10 mL 82001000 Un. 20,00 €

Tampa p/ frasco de substituição 82001001 Un. 20,00 €

     Descrição: O fotómetro MD110 é um leitor digital de valores de re-
ferência químicos da água que utiliza filtros de interferência de alta 
qualidade e luzes LED de longa durabilidade sem partes amovíveis 
numa câmara de medição transparente. O resultado são análises 
precisas e rápidas, sendo o instrumento de fácil utilização, design 
ergonómico, dimensões compactas e resistência aos choques.

     Modo de utilização: Ligue o equipamento pressionando a tecla 
ON/OFF, aparecerá no ecrã “METHOD”. Selecione o teste pretendido 
utilizando a tecla MODE. Limpe o frasco de vidro apropriado, encha 
com a água a testar até à marca de 10 mL, feche a tampa e coloque o 
frasco na câmara de testes tendo atenção para que tudo esteja bem 
alinhado. Pressione a tecla ZERO/TEST, o símbolo “METHOD” irá pis-
car durante aproximadamente 8 segundos, posteriormente surgirá 
“0.0.0” no ecrã. Após esta calibração a zero, remova o frasco da câ-
mara de teste e esvazie a água deixando algumas gotas no frasco, 
adicione a pastilha pretendida, esmague com uma vareta e volte a 
encher com água até à marca de 10 mL. Agite o instrumento até a 
pastilha estar dissolvida e coloque o frasco na câmara de análise, 
pressione a tecla ZERO/TEST, o símbolo “METHOD” irá piscar durante 
aproximadamente 3 segundos e 
os resultados surgirão. Estas 
instruções aplicam-se para 
o teste de cloro livre, para 
testar outros valores ajuste 
consoante as instruções 
do manual fornecido com 
o equipamento.

Fotómetro MD110

     D E S TA Q U E S:
• Resistente à água
• Indicador de Calibragem
• Scroll Memory
•  Ecrã iluminado
• Desliga-se automáticamente
• Função memória
• Relógio e data em tempo real
• Medição e teste fiáveis
• Bluetooth

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Fotómetro MD110 3 em 1 8204611 Un. 660,00 €

Fotómetro MD110 6 em 1 8204610 Un. 760,00 €

Frasco de vidro p/ MD110 8200999 Un. 15,00 €

   O kit inclui:
• O fotómetro PoolLab 1.0
• 3 x pilhas AAA
• Vara plástica de agitar
• 20 pastilhas DPD Nº 1 (cloro livre)
• 10 pastilhas DPD Nº 3 (cloro combinado/total)
• 20 pastilhas Phenol Red (pH)
• 20 pastilhas Alkalinity-M (alcalinidade)
• 10 pastilhas CYA-Test (Ácido cianúrico/

estabilizador)
• Manual impresso

PARÂMETROS MEDIÇÃO REAGENTE

pH 6,50 – 8,40 Phenol Red fotómetro
Cloro (livre/combinado/
total)

0,00 – 6,00 mg/l (ppm)
DPD N° 1 fotómetro
DPD N° 3 fotómetro

Alcalinidade 0 – 200 mg/l (ppm) Alkalinity-M fotómetro

Ácido cianúrico 0 – 160 mg/l (ppm) CYA-Test fotómetro

Oxigénio ativo* 0,0 – 30,0 mg/l (ppm) DPD N° 4 fotómetro

Bromo** 0,0 – 13,5 mg/l (ppm) DPD N° 1 fotómetro Glycine*

Dióxido de cloro** 0,0 – 11,40 mg/l (ppm) DPD N° 1 fotómetro Glycine*

Ozono** 0,0 – 4,00 mg/l (ppm)
DPD N° 1 fotómetro
DPD N° 3 fotómetro

Peróxido de hidrogénio 
LR*

0,0 – 2,90 mg/l (ppm) Hyd. Peroxide LR fotómetro*

Peróxido de hidrogénio 
HR*

0,0 – 200 mg/l (ppm)
Acidifying PT fotómetro*
Hyd. Peroxide HR fotómetro*

Dureza total 0 – 500 mg/l (ppm) POL20TH1*     POL10TH2*

Dureza cálcica 0 – 500 mg/l (ppm) POL20CaH1*    POL20CaH2*
Ideal para

Piscinas 

Públicas* Pastilhas não incluidas no kit
** Requer pastilhas Glycine na presença de cloro

Código QR video de 
apresentação

LEITORES DIGITAIS

MEDIÇÃO E ANÁLISE DE ÁGUA
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DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Leitor digital AquaChek TruTest 82044 Un. 110,00 €

Recarga de tiras analíticas (50 tiras) 82050 Un. 15,00 €

AquaChek TruTest

     Descrição: O leitor digital de tiras analíticas AquaChek TruTest foi 
especialmente concebido para os proprietários de piscinas e spas 
pois combina a facilidade e precisão das tiras analíticas com a mais 
avançada tecnologia digital. Esqueça a necessidade de adivinhar 
o resultado das tiras, basta submergir uma tira analítica na água 
da sua piscina ou spa, inseri-la no leitor e esperar apenas alguns 
segundos pelos resultados precisos.

     Os resultados são apresentados em formato numérico para o Cloro 
Livre, Bromo, pH e Alcalinidade Total. Indicadores de “baixo”, “ok” ou 
“alto” para cada parâmetro do teste. Resistente à água e guarda os 
resultados dos últimos 9 testes.

     Modo de utilização: Após a contagem decrescente 3, 2, 1 no ecrã 
do leitor digital, mergulhe a tira analítica na água removendo de 
seguida o excesso de água. Coloque a tira no medidor diretamente 
sobre o medidor cuidadosamente sem deslizar pelo vidro. Utilize a 
capa solar quando realizar o teste sob luz intensa. Receba o resultado 
em apenas alguns segundos! Caso utilize bromo em vez de cloro 
basta multiplicar o valor de Cloro Livre por 2,2 para obter a leitura 
correta.

Leitor digital de 
tiras analíticas para 
medição de:
- Cloro livre / bromo
- pH
- Alcalinidade total

Resultados rápidos 
e precisos.

Fácil de 

usar com 

visor 

grande !

     D E S TA Q U E S:
• Analisa diretamente o nível de sal na 

água em vez de realizar aproximações 
potencialmente erradas.

• Permite a memorização de até 25 
leituras.

• Realiza a compensação automática 
do nível de sal na água consoante a 
temperatura da mesma.

     Descrição: O medidor de sal SD 90 é um sistema portátil manual 
para a medição da salinidade. Podem ser armazenados até 25 
resultados na memória do medidor com valores, data e temperatura. 
A principal vantagem face à maior parte das soluções existentes no 
mercado é o facto de medir diretamente o nível de salidade em vez 
de fazer aproximações com base na densidade, este último podendo 
variar dependendo de outros fatores que não a concentração de sal.

Medidor de sal SD90

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Alcance (ppm) 0-2.000 | 0 - 2%

Alcance (temperatura) 0-60 ºC

Compensação de temperatura Automática

Display 22 x 22 mm LCD com retro-iluminação

Autonomia > 25 horas sem retro-iluminação

Alimentação Duas pilhas CR2032

Auto-off 8 minutos sem utilização

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Medidor de sal SD 90 818506000 Un. 220,00 €
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Reagentes DPD

     Descrição:  Os reagentes DPD são um método colorimétrico à base 
de N-Dietil-p-fenilendiamina que ao entrar em contato com uma 
amostra de água reagem, fazendo a mesma ficar em cor magenta 
proporcionalmente à concentração de cloro presente na água.

     Os reagentes DPD são de cor branca e possuem uma aparência 
cristalina. Quando um reagente (pastilha ou pó) não está branco 
e apresenta uma cor cinzenta/acastanhada não deve ser utilizado. 
Os reagentes líquidos por outro lado são habitualmente incolores, 
quando estão castanhos não devem ser utilizados. Para evitar 
resultados errados, evite o uso de reagentes em mau estado.

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço € 
Pastilhas DPD nº 1 Rapid  
(250 testes) (cloro livre e bromo)

82009 Un. 19,95 €

Pastilhas PHENOL RED Rapid (pH) 820091 Un. 19,95 €

Pastilhas DPD nº 3 Rapid  
(250 testes) (cloro total)

820094 Un. 19,95 €

Pastilhas DPD nº 4 Rapid  
(250 testes) (oxigénio ativo)

8200922 Un. 25,00 €

PASTILHAS PARA POOLTESTER

PASTILHAS PARA FOTÓMETROS

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço € 
Pastilhas DPD nº 1  
(250 testes) (cloro livre e bromo)

820093 Un. 19,95 €

Pastilhas PHENOL RED p/ fotómetro (pH) 820092 Un. 19,95 €

Pastilhas DPD nº 3  
(250 testes) (cloro total)

820098 Un. 19,95 €

Pastilhas CyA-Test  
(250 testes) (estabilizador)

8200920 Un. 19,95 €

Pastilhas ALKA-M p/ fotómetro  
(100 testes) (alcalinidade)

82001002 Un. 39,95 €

Pastilhas CALCIO H p/ fotómetro  
(100 testes) (dureza cálcica)

8200919 Un. 15,00 €

Pastilhas GLYCINE p/ fotómetro (100 testes) 
(auxiliar)

8200900 Un. 19,95 €

Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO LR p/ 
fotómetro (100 testes) (oxigénio baixo alcance)

8200901 Un. 39,95 €

Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO HR p/ 
fotómetro 100 testes) (oxigénio alto alcance)

8200902 Un. 39,95 €

Pastilhas ACIDIFYING PT p/ fotómetro (100 
testes) (auxiliar oxigénio alto alcance)

8200903 Un. 19,95 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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Estojo analisador

     Descrição: O estojo analisador Ecopool é uma forma económica 
rápida e fácil (embora não tão precisa como outros sistemas) para 
se saber o nível de desinfetante e pH na água da piscina. Ideal para 
análise diária e deve ser substituído anualmente. É composto de 
2 reagentes: OTO (ortodolidina) para a determinação do nível de 
desinfetante e o fenol vermelho para determinação do nível de pH.

     Modo de utilização: Encha o estojo até à linha indicada com 
água e despeje seis gotas de vermelho de fenol no compartimento 
vermelho e seis gotas de OTO no compartimento amarelo. Utilizando 
as tabelas de cores como referência, determine os níveis de cloro e 
pH. Recomendamos que teste a água duas a três vezes por semana, 
este hábito assegurará bons níveis de cloro e não terá que se 
preocupar com um pH corrosivo.

Pooltesters

     Descrição: Os POOLTESTERS fornecem a forma mais simples de 
testar os valores de água doméstica mais populares. Medindo dois 
valores ao mesmo tempo, os POOLTESTERS usam pastilhas de rápida 
dissolução para fornecer resultados fiáveis rapidamente.

     Modo de utilização: Retire a tampa do pooltester, encha o 
mesmo com água da piscina até ao topo. Posteriormente coloque 
diretamente as pastilhas adequadas nos respetivos compartimentos. 
Feche a tampa, agite suavemente e após algum tempo compare as 
cores do pooltester com a cor da água.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Pooltester pH-Cloro livre 820095 Un. 15,80 €

Pooltester pH-Bromo 820096 Un. 18,45 €

Pooltester pH-Oxigénio Ativo 8200921 Un. 22,45 €

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Teste pH-Cloro livre 82010 Un. 5,80 €

Teste pH-Cloro livre 82010 Cx. 12 Un. 5,30 €

Recarga p/ analisador de cloro total e 
pH, 20 mL, OTO e fenol vermelho

82011 Un. 2,95 €

Recarga p/ analisador de cloro total e 
pH, 20 mL, OTO e fenol vermelho

82011 Cx. 24 Un. 2,50 €

Recarga p/ analisador de cloro total e 
pH, 200 mL de OTO

82007 Un. 21,90 €

Recarga p/ analisador de cloro total e 
pH, 200 mL de fenol vermelho

82008 Un. 21,90 €

Pooltester pH-Bromo

Pooltester pH-Cloro livre

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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AquaChek Sal

     Descrição: O sistema de tiras analíticas AquaChek Salt contém 
os testes necessários para manter a água limpa e saudável assim 
como elevados níveis de eficiência dos sistemas cloradores de sal. 
As máquinas de sal utilizam o cloreto de sódio (sal) para gerar cloro 
sendo que as máquinas comuns trabalham entre 2.500 e 5.000 ppm.

     Modo de utilização: Recolha uma amostra de água num pequeno 
copo limpo, dois ou três centímetros são suficientes. Coloque a tira 
analítica na amostra de água e deixe ensopar a faixa amarela até 
a banda da mesma cor no topo ficar preta. Remova a tira analítica 
e determine onde o topo da cor para, usando-o de seguida para o 
comparar à tabela na embalagem e achar o nível de sal.

Teste AquaChek sal (10 Tiras)

Código Embalagem Preço € 

82048 Un. 14,00 €

AquaChek Select 7 em 1

     Descrição: O kit AquaChek Select 7 em 1 é ideal para consumidores 
que querem uma análise mais completa da água da sua piscina ou 
spa. Receba 7 valores de referência com apenas uma tira. Tenha 
os resultados de cloro livre, pH, alcalinidade total, ácido cianúrico, 
dureza total, cloro total e bromo total em meros segundos!

     Modo de utilização: Remova uma tira analítica AquaChek Select 
7 em 1 da embalagem e mergulhe-a na água da piscina ou spa 
removendo-a de imediato. Segure a tira analítica com a face dos 
testes virada para cima durante 15 segundos (sem remover o excesso 
de água) e compare as cores com a tabela fornecida de seguida.

Teste AquaChek Select 7 em 1 (50 Tiras)

Código Embalagem Preço € 

82040 Un. 26,50 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

DUREZA 
TOTAL

CLORO E 
BROMO TOTAL

CLORO 
LIVRE

pH ALCALINIDADE ÁCIDO 
CIANÚRICO

M
ED

IÇ
ÃO

 &
 A

NÁ
LI

SE
 D

E Á
GU

A

TIRAS ANALÍTICAS

MEDIÇÃO E ANÁLISE DE ÁGUA



248  |  ecopool catálogo 2021

AquaChek Yellow

     Descrição: Criado especificamente para piscinas ou spas que são 
desinfetadas com cloro, o AquaChek Yellow contém um teste 
especifico para Estabilizador (ácido cianúrico) que é especialmente 
importante em piscinas ou spas exteriores que estão sujeitos à 
dissipação de cloro pela ação dos raios UV. Controlo também os 
valores de cloro livre, pH e alcalinidade.

     Modo de utilização: Mergulhe a tira analítica na água e remova 
imediatamente. Espere 15 segundos com a tira analítica voltada com 
a face dos testes para cima (não remova o excesso de água). Compare 
os testes de pH, cloro livre, alcalinidade total e estabilizador (nesta 
ordem) com a tabela de cores fornecida.

Teste AquaChek Yellow (50 Tiras)

Código Embalagem Preço € 

82051 Un. 10,80 €

AquaChek Peroxide

     Descrição: O peróxido desinfeta e clarifica a água da piscina 
oxidando os contaminantes orgânicos depositados na mesma. 
Mantenha os níveis controlados para garantir água que é tanto limpa 
como saudável. Tenha os resultados do nível de peróxido (oxigénio 
ativo), pH e alcalinidade total da água.

     Modo de utilização: Mergulhe a tira analítica na água e remova-a 
imediatamente (sem remover o excesso de água). Compare 
imediatamente o nível de peróxido com a tabela fornecida, passados 
15 segundos compare o nível de pH e alcalinidade.

Teste AquaChek Peroxide (25 Tiras)

Código Embalagem Preço € 

82071 Un. 13,50 € PERÓXIDO pH ALCALINIDADE
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AquaChek Ferro

     Descrição: O AquaChek Iron, tiras analíticas para o teste do nível 
de ferro, permite-lhe medir de forma rápida, simples e fiável o nível 
de contaminação metálica na água. A medição deste indicador 
é fundamental para a prevenção da formação de manchas e 
descoloração de água em piscinas e spas.

     Modo de utilização:  Mergulhe a tira analítica na água da piscina 
ou spa removendo-a de imediato. Sem remover o excesso, segure a 
tira analítica com a face do teste virada para cima e compara as cores 
obtidas com a tabela guia. 

Teste Ferro AquaChek (10 Tiras)

Código Embalagem Preço € 

8830100 Un. 35,00 € FERRO
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É muito importante medir e analisar 
a água regularmente, para que se 
possa controlar a sua qualidade.
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“Cuidar da sua 
piscina nunca foi 

tão fácil”
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DESINFEÇÃO COM DICLORO
• CLORO SHOCK 262

CLORO NÃO ESTABILIZADO
• HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO 263
• HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRÃO 263
• HIPOCLORITO DE CÁLCIO T-200 G 263

TRATAMENTO ANTIALGAS
•  ANTIALGAS DUPLA CONCENTRAÇÃO  
  ABRILHANTADOR 264
• ANTIALGAS SHOCK 264
• KIT MINIPISCINAS 264

CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA
• FLOCULANTE LÍQUIDO 265
• FLOCULANTE TABLETES 265
• FLOCULANTE EM SAQUINHOS 265

CORRETORES DE PH
• REDUTOR DO PH SÓLIDO (pH -) 266
•  INCREMENTADOR DO pH  

SÓLIDO (pH +) 266
• REDUTOR DO pH LÍQUIDO (pH -) 266
•  INCREMENTADOR DO pH  

 LÍQUIDO (pH +) 266

DESINFETANTES CONCENTRADOS
• INTRODUÇÃO 252
• ANTIFOSFATOS 254
• ANTIGORDURAS ENZIMÁTICO 254
• DESENGORDURANTE LINHA DE ÁGUA 255
• NEUTRALIZADOR DE METAIS 255
• DESTRUIDOR DE SUGIDADE 256
• DESTRUIDOR DE ALGAS RESISTENTES 256
• ELIMINADOR DE ALGAS 257

•  VALORES DE REFERÊNCIA QUÍMICOS 258

DESINFETANTES MULTIFUNÇÕES
• DEZ AÇÕES 259
• CINCO AÇÕES 259
• DOSEADOR TRÊS AÇÕES 259

DESINFETANTES COM CLORO ESTABILIZADO
• CLORO GRÃO 260
• CLORO PÓ 260
• CLORO T-250 G 260
• CLORO RÁPIDO T-20 G 260

DESINFEÇÃO COM OXIGÉNIO
• OXIGÉNIO ATIVO PÓ 261
• OXIGÉNIO ATIVO T-20 G 261

DESINFEÇÃO COM BROMO 
• BROMO 262

LIMPEZA DE PISCINA, FILTRO  
E SUPERFÍCIE DA ÁGUA
•  LIMPADOR DE PAREDES –  

PISCINAS DE BETÃO E CERÂMICAS 267
•  LIMPADOR DE LINHA DE FLUTUAÇÃO  

PISCINAS DE BETÃO 267
• ANTICALCÁRIO 268
• ÁCIDO CLORÍDRICO 268

EQUILÍBRIO DA ÁGUA
• INCREMENTADOR DE ALCALINIDADE 269
• NEUTRALIZADOR DE CLORO/BROMO 269
• ESTABILIZADOR DE CLORO 269

PRODUTOS PARA O INVERNO
• INTRODUÇÃO 270
• ANTIALGAS INVERNADA 271
• DOSEADOR INVERNADA 271
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GAMA DE 
PRODUTOS 
QUÍMICOS 
SUPER 
CONCENTRADOS. 

Antifosfatos 
Tem como função principal a remoção dos fosfatos 
da água da piscina. Os fosfatos são moléculas que 
são necessárias ao crescimento de algas e outros 
organismos aquáticos, podendo surgir na piscina por 
via de ramos, folhas, sujidade, insetos, fertilizantes, 
pesticidas, nadadores ou pela adição de produtos 
químicos com fosfatos. A remoção destas moléculas 
previne o surgimento de algas e promove a eficácia 
dos outros produtos desinfetantes.

Antigorduras Enzimático 
É uma fórmula inovador à base de enzimas ativas 
capazes de destruir eficazmente e rapidamente 
a matéria orgânica presente na água da piscina. 
A matéria orgânica indesejada pode acumular-se 
na água e paredes da piscina por motivos como a 
utilização excessiva de bronzeadores, tempestades 
de verão, óleos, loções, cabelos, urina, etc., 
promovendo o aparecimento e desenvolvimento 
de algas assim como reduzindo a eficácia dos 
desinfetantes.

Desengordurante Linha de Água 
Com a sua fórmula potente e em formato viscoso, 
adere-se com particular eficácia à sujidade nas 
paredes da piscina e remove eficazmente gordura, 
incrustações calcárias e manchas metálicas. 

Neutralizador de Metais 
É um produto com uma fórmula altamente 
concentrada que permite, através da sua ação 
de grande alcance, sequestrar as incrustações e 
manchas provenientes da presença de metais tal 
como cobre, ferro e manganésio na água da piscina. 
Os metais são adicionados naturalmente às piscinas 
pela adição de água e, em excesso, começam a 
formar manchas coloridas que devem ser removidas 
o mais prontamente possível. 

Destruidor de Sujidade 
É um produto com uma formulação extremamente 
concentrada para resolver os problemas com a 
sujidade presente na água da sua piscina. A sua 
utilização permite obter uma água limpa e cristalina. 
Particularmente eficaz contra matéria orgânica em 
suspensão, cremes corporais e remanescentes de 
bronzeadores. Ajuda a prevenir a acumulação de 
sujidade na linha de flutuação.

Destruidor de Algas Resistentes 
É um produto com uma fórmula com componentes 
ativos registados que detem uma eficácia 
impressionante na resolução de problemas com 
algas resistentes (algas castanhas e pretas). É 
um potente algicida de amplo espetro de ação, 
efeito floculante e isento de cobre e iões metálicos 
potencialmente prejudiciais para a saúde humana a 
longo prazo e estética da piscina.

Eliminador de Algas 
É um produto à base de uma fórmula 
superconcentrada que não forma espuma que é 
muito eficaz contra um número elevado de algas que 
prejudicam a estética da piscina e, por promoveram 
o desenvolvimento de microrganismos, podem ser 
um risco para a saúde. A sua utilização promove uma 
água particularmente azul, tratamentos de choque 
com resultados notáveis e redução do consumo de 
desinfetantes.

A NOVA GAMA É COMPOSTA POR 8 PRODUTOS COM-
PLETOS PARA O TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA

AJUSTAR A DOSE
Incline o frasco para obter 
a dosagem necessária.

Como usar o doseador:

1.
Vire a embalagem 
de cabeça para 
baixo, de maneira 
a encher a câmara 
doseadora.

2.
Desenrosque 
a tampa da 
embalagem

3.
Despeje o líquido

"Este novo produto vem 
numa embalagem com um 
doseador, que irá ajudar 
na preparação da dose 
necessária." 
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DESINFETANTES CONCENTRADOS

TRATAMENTO DE ÁGUA
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorQ.

ANTIFOSFATOS

     Descrição: O Antifosfatos tem como função principal a remoção dos fosfatos da água da 
piscina. Os fosfatos são moléculas que são necessárias ao crescimento de algas e outros 
organismos aquáticos, podendo surgir na piscina por via de ramos, folhas, sujidade, 
insetos, fertilizantes, pesticidas, nadadores ou pela adição de produtos químicos com 
fosfatos. A remoção destas moléculas previne o surgimento de algas e promove a eficácia 
dos outros produtos desinfetantes.

     Antes de utilizar o Antifosfatos é recomendado analisar o nível de fosfatos na água com a 
ajuda de um kit de teste apropriado.

   Modo de utilização: O produto deve ser repartido de forma equitativa pela superfície 
da piscina, na quantidade recomendada consoante a quantidade de fosfatos na água da 
piscina. A seguir à dosagem do produto é recomendado um tratamento com floculante de 
modo a remover qualquer turbidez que tenha surgido.

 Dosagem: Recomenda-se a dosagem de 60 mL de Antifosfatos por cada 20 m3 de água e 
1.000 ppb. Exemplo: para uma piscina com 40 m3 e 1.000 ppb de fosfatos, dosear 120 mL 
de produto.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade 
e condições particulares de cada piscina. Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada 
concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

Código Emb. Emb.
Caixa

Preço 
Litro

Preço 
Caixa

88616 1 L 6 21,00 € 126,00 €

ANTIGORDURAS ENZIMÁTICO

     Descrição: O Antigorduras Enzimático é uma fórmula inovadora à base de enzimas ativas 
capazes de destruir eficazmente e rapidamente a matéria orgânica presente na água da 
piscina. A matéria orgânica indesejada pode acumular-se na água e paredes da piscina 
por motivos como a utilização excessiva de bronzeadores, tempestades de verão, óleos, 
loções, cabelos, urina, etc., promovendo o aparecimento e desenvolvimento de algas 
assim como reduzindo a eficácia dos desinfetantes.

     Antes de utilizar o Antigorduras Enzimático ajuste o nível de pH na sua piscina entre os 
níveis recomendados de 7,2 e 7,6. 

     Modo de utilização: A utilização do produto é realizada vertendo o mesmo de forma 
equitativa por toda a superfície da água da piscina.

    Dosagem: Tratamento de choque: Em caso de água verde e após comprovar que o 
nível de cloro está abaixo de ppm, utilizar 120 mL de produto por cada fração de 12 m3 de 
água.

 Tratamento de manutenção: Com o nível de cloro abaixo de 1,5 ppm, utilizar 120 mL 
de produto por cada 16 m3 de água a cada 15 dias.

 As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade 
e condições particulares de cada piscina. Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada 
concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

Código Emb. Emb.
Caixa

Preço 
Litro

Preço 
Caixa

88614 1 L 6 23,90 € 143,40 €

Novi-
dade

Novi-
dade
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DESENGORDURANTE 
LINHA DE ÁGUA

     Descrição: O Branqueador de Linha de Água, com a sua fórmula potente e em formato 
viscoso, adere-se com particular eficácia à sujidade nas paredes da piscina e remove 
eficazmente gordura, incrustações calcárias e manchas metálicas. 

  A utilização do Branqueador de Linha de Água deve ser sempre realizada em conjunto 
com luvas de proteção apropriadas. De modo a prevenir possíveis incompatibilidades por 
debilidade do liner, recomenda-se testar uma pequena área num local pouco visível antes 
de aplicar o produto em toda a piscina.

     Modo de utilização: A utilização deve ser realizada vertendo uma pequena quantidade 
sobre uma esponja ou escova e esfregando de seguida a superfície a ser limpada. Após 
alguns momentos de penetração do produto na sujidade, lavar com água em abundância. 
Repetir apenas se necessário.

 As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade 
e condições particulares de cada piscina. Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada 
concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

Código Emb. Emb.
Caixa

Preço 
Litro

Preço 
Caixa

88613 1 L 6 7,00 € 42,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor Q.

NEUTRALIZADOR DE METAIS

Código Emb. Emb.
Caixa

Preço 
Litro

Preço 
Caixa

88611 1 L 6 17,50 € 105,00 €

     Descrição:  O Captador de Metais é um produto com uma fórmula altamente concentrada 
que permite, através da sua ação de grande alcance, sequestrar as incrustações e 
manchas provenientes da presença de metais tal como cobre, ferro e manganésio na 
água da piscina. Os metais são adicionados naturalmente às piscinas pela adição de água 
e, em excesso, começam a formar manchas coloridas que devem ser removidas o mais 
prontamente possível. 

 A utilização regular de Captador de Metais permite evitar a formação de manchas de 
metal e proteger a bomba, filtro e bomba de calor dos efeitos nocivos da presença destes 
compostos.

     Modo de utilização: De modo a maximizar a ação do produto sobre as manchas 
metálicas, escova-as antes e após a aplicação. Devido ao poder oxidante do cloro sobre 
os metais é recomendado aguardar alguns dias antes de voltar a realizar um tratamento 
de choque.

     Dosagem: Tratamento de choque: Caso existam manchas ou incrustações metálicas 
visíveis utilize 240 mL de Captador de Metais por cada fração de 16 m3 de água. 

 Tratamento de manutenção: Para prevenção do surgimento de manchas metálicas, 
adicione inicialmente 120 mL por cada fração de 24 m3 de água. Semanalmente, utilize 40 
mL de Captador de Metais por cada fração de 24 m3 de água.

 As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade 
e condições particulares de cada piscina. Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada 
concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

Novi-
dade

Novi-
dade
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DESTRUIDOR DE SUJIDADE

     Descrição: O Captador de Sujidade é um produto com uma formulação extremamente 
concentrada para resolver os problemas com a sujidade presente na água da sua piscina. A sua 
utilização permite obter uma água limpa e cristalina. Particularmente eficaz contra matéria 
orgânica em suspensão, cremes corporais e remanescentes de bronzeadores. Ajuda a prevenir a 
acumulação de sujidade na linha de flutuação.

 Comparado com outros produtos existentes no mercado, a sua fórmula não adiciona iões 
metálicos à água, estes frequentemente de difícil remoção e com efeitos nocivos a longo prazo, ao 
mesmo tempo que elimina a sujidade através de um mecanismo de “coagulação”, não formando 
depósitos no fundo da piscina que necessitam ser posteriormente aspirados.

 É recomendado assegurar o perfeito estado de funcionamento do filtro antes de cada aplicação 
do produto realizando uma pré-lavagem antes de o utilizar. O elevado nível de sujidade capturada 
poderá sobrecarregar o filtro caso o mesmo não tenha sido limpo antes do tratamento.

     Modo de utilização: Com o equipamento de filtração em funcionamento no modo de 
recirculação, reparta a quantidade recomendada de produto por toda a superfície da água da 
forma mais uniforme possível. Ao terminar, coloque o filtro em modo de filtração e faça um ciclo 
de limpeza durante 4 a 8 horas.

    Dosagem: 
 Tratamento de choque: Utilize 60 mL (uma dose completa) de Captador de Sujidade por cada 

fração de 25 m3 de água. Verifique o estado da água após 24 horas e, apenas se necessário, repetir 
o processo.

 Tratamento de manutenção: Semanalmente utilize 40 mL de Captador de Sujidade por cada 
fração de 25 m3 de água.

 As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade 
e condições particulares de cada piscina. Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada 
concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

Código Emb. Emb.
Caixa

Preço 
Litro

Preço 
Caixa

88609 1 L 6 20,50 € 123,00 €

DESTRUIDOR DE 
ALGAS RESISTENTES

     Descrição: O Destruidor de Algas Resistentes é um produto com uma fórmula com 
componentes ativos registados que detem uma eficácia impressionante na resolução 
de problemas com algas resistentes (algas castanhas e pretas). É um potente algicida de 
amplo espetro de ação, efeito floculante e isento de cobre e iões metálicos potencialmente 
prejudiciais para a saúde humana a longo prazo e estética da piscina.

 De modo a maximizar a eficácia do produto é recomendado uma escovagem das 
algas resistentes depositadas nas paredes e/ou fundos da piscina de modo a facilitar a 
penetração do Destruidor de Algas Resistentes no momento da sua utilização.

     Modo de utilização: Com o equipamento de filtração em funcionamento no modo de 
recirculação, reparta a quantidade recomendada de produto por toda a superfície da água 
da forma mais uniforme possível. Após um período de 24 horas, volte a escovar de modo a 
remover quaisquer restos de algas mortas na parede.

    Dosagem: 
 Tratamento de choque: Em piscinas com algas visíveis utilize 240 mL por cada 20 m3.
 Tratamento de manutenção: Semanalmente utilize 60 mL por cada 25 m3 de água.

 As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade 
e condições particulares de cada piscina. Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada 
concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

Código Emb. Emb.
Caixa

Preço 
Litro

Preço 
Caixa

88610 1 L 6 15,50 € 93,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorQ.

Novi-
dade
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ELIMINADOR DE ALGAS

     Descrição: O Eliminador de Algas é um produto à base de uma fórmula superconcentrada 
que não forma espuma que é muito eficaz contra um número elevado de algas que 
prejudicam a estética da piscina e, por promoveram o desenvolvimento de microrganismos, 
podem ser um risco para a saúde. A sua utilização promove uma água particularmente azul, 
tratamentos de choque com resultados notáveis e redução do consumo de desinfetantes.

 Isento de cobre e iões metálicos potencialmente prejudiciais para a saúde humana a longo 
prazo e estética da piscina.

 De modo a maximizar a eficácia do produto é recomendado uma escovagem das algas 
resistentes depositadas nas paredes e/ou fundos da piscina de modo a facilitar a penetração 
do Destruidor de Algas Resistentes no momento da sua utilização.

     Modo de utilização: Com o equipamento de filtração em funcionamento no modo de 
recirculação, reparta a quantidade recomendada de produto por toda a superfície da água 
da forma mais uniforme possível. Após um período de 24 horas, volte a escovar de modo a 
remover quaisquer restos de algas mortas na parede.

     Dosagem: 
 Tratamento de choque: Em piscinas com algas visíveis utilize 240 mL por cada 20 m3.
 Tratamento de manutenção: Semanalmente utilize 60 mL por cada 25 m3 de água.
 As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade 

e condições particulares de cada piscina. Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada 
concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem. Código Emb. Emb.

Caixa
Preço 
Litro

Preço 
Caixa

88612 1 L 6 8,75 € 52,50 €

DESINFETANTES CONCENTRADOS
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"A gama de produtos concentrados 
Dr. Água permite realizar a manutenção 
da sua piscina de uma forma mais rápida e 
económica. O seu grande poder de eficácia 
reduzirá o consumo de produtos químicos e 
permite-lhe dosear a quantidade exacta em 
função do que a piscina necessita".
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Valor pH entre 7,2 e 7,6 para uma 
desinfeção óptima da água

MANTENHA A 
SUA PISCINA 
NAS MELHORES 
CONDIÇÕES 
POSSÍVEIS 
CONTROLANDO 
OS NÍVEIS 
QUÍMICOS DE 
REFERÊNCIA
A sua piscina ou spa está sob constante ataque 
dos seus arredores ficando poluída com pó, 
folhas, pólen, transpiração humana, produtos 
cosméticos, protetores solares entre outros. Só 
a manutenção de níveis químicos corretos pode 
protegê-la destas ameaças e mantê-la livre de 
bactérias, algas, fungos, corrosão, etc. Consulte 
as nossas recomendações.

NÍVEL DE pH

Sendo o valor de referência mais importante da 
água da sua piscina ou spa, o pH é um conceito 
utilizado para expressar o seu grau de acidez 
ou basicidade. Existe uma escala de pH que vai 
de 0 a 14 unidades. Um pH de 7 corresponde a 
uma água neutra, valores inferiores a 7 a águas 
com carácter ácido e valores acima de 7 a águas 
básicas.

Para que haja uma boa desinfeção da água é 
necessário ter o valor ajustado entre 7,2 e 7,6. 
Entre estes valores de pH obtém-se uma ótima 
desinfeção da água e favorece-se o bem-estar 
dos banhistas.

Um pH elevado provocará diminuição da 
eficiência de desinfeção dos produtos 
ou equipamentos utilizados para o efeito, 
água turva, irritações nos olhos e nas 

de estabilizar assim como poderá descer 
rapidamente provocando comichão nos 
banhistas e corrosão na piscina.

NÍVEL DE CLORO

O cloro é o desinfetante mais comum 
utilizado em piscinas por todo o mundo. É 
responsabilidade de qualquer proprietário de 
piscina assegurar que o desinfetante está a um 
nível adequado para garantir a eliminação de 
organismos potencialmente nocivos na água. 
É usado e medido de duas maneiras principais:

Cloro livre residual

Representa a quantidade de cloro na piscina 
que ainda não reagiu com outras substâncias 
à exceção da água. É este cloro que está 
disponível para desinfetar a água da piscina e 
oxidar substâncias orgânicas. O nível de cloro 
livre residual deve ser mantido entre 1 ppm 
e 3 ppm sendo 2 ppm o nível ótimo.

Cloro combinado

Após reação do cloro livre residual com uma 
substância é formado o cloro combinado, 
podendo ser visto como “cloro usado”. Este 
tipo de cloro já não está disponível no seu 
estado livre (para desinfetar a água) e junto 
com amoníaco produz cloraminas que causam 
irritações nos olhos e um odor excessivo a 
cloro. É por esta razão que o cloro combinado 
deve ser mantido a um nível mínimo, 
preferencialmente abaixo de 0,2 ppm.

Um erro comum é assumir que pelo facto do 
cloro ter um odor intenso quando se está ao 
pé duma piscina a mesma está com excesso 
de cloro; na verdade, significa que existe um 
excesso de cloro combinado (usado) e deve-se 
adicionar mais cloro para subir o nível de cloro 
livre.

A melhor maneira de remover as cloraminas 
sem a utilização de equipamentos de 
tratamento ultravioleta é através de um 
tratamento de choque. Para tal recomendamos 
Cloro Shock Ecopool.

Para mais informações contacte-nos:
geral@ecocompositos.pt

mucosas, destruição da camada de 
proteção natural da pele, precipitação 
de cal na água com formação de 
incrustações, etc.

Por outro lado, um pH baixo levará a corrosão 
dos materiais de metal, deterioração 
do tanque da piscina ou spa, irritação dos 
olhos e das mucosas e utilização excessiva 
de desinfetantes.

NÍVEL DE ALCALINIDADE  
TOTAL (TA)

Em termos simples, o nível de alcalinidade total 
da água da sua piscina ou spa é a capacidade da 
mesma de resistir à mudança do nível de pH. 
Representa a soma de álcalis (não confundir 
com alcalinos) na forma de bicarbonatos, 
carbonatos e hidróxidos presentes na água. 
O nível ideal para a alcalinidade total 
é entre as 80 e 140 partes por milhão 
(ppm).

Se o nível de alcalinidade total estiver elevado 
o pH da água será difícil de ajustar e 
terá tendência para subir naturalmente. 
Também causa água turva, eficácia 
diminuída do desinfetante, formação de 
cal e problemas de filtração.

No caso de níveis de alcalinidade total baixos, 
o nível de pH ficará instável e difícil 
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DEZ AÇÕES - BICAPA

     Descrição: O Dez Ações Ecopool é um produto completo que inclui na sua ação ativa 
uma ação desinfetante, anti-calcária, algicida, clarificante, floculante, abrilhantadora, 
bactericida, choque, estabilizadora de pH e estabilizadora de cloro. Esta plenitude de 
tratamento é atingida através da construção da pastilha num formato dual onde os 
componentes ativos são fisicamente separados para maior eficiência. 

     Modo de utilização: Mantendo o pH da piscina a um nível adequado, adicione uma 
pastilha de Dez Ações Ecopool por cada 20 m3 semanalmente. Nas instalações onde seja 
utilizado doseador, preencha o mesmo com as pastilhas. Estas doses são de carácter 
orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, 
climatologia, etc. 

CINCO AÇÕES

     Descrição: Desinfetante clorado em pastilhas de 200 g com efeito desinfetante, 
algicida, clarificante, estabilizador de cloro e anti fungos. É um produto formulado 
com a capacidade de remover bactérias prejudiciais e microrganismos o que previne 
o crescimento de algas e mantém a água da piscina cristalina e segura para os 
banhistas.

     Modo de utilização: Mantendo o pH da piscina a um nível adequado, adicione 
uma pastilha de Cinco Ações Ecopool por cada 25 m3 por período de 7 a 10 dias. 
Nas instalações onde seja utilizado doseador, preencha o mesmo com as pastilhas 
Cinco Ações Ecopool correndo de seguida a água pelo doseador. Estas doses são de 
carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de 
cada piscina, climatologia, etc. 

DOSEADOR TRÊS AÇÕES

     Descrição: O Doseador 3 Ações é um sistema de tratamento de água de piscina cómodo, 
económico e simples. Dentro do mesmo está um formulado com efeito desinfetante, 
algicida e floculante para que num só produto tenha o mesmo efeito que 3 distintos.

     Modo de utilização: Mantendo o pH da piscina a um nível adequado, recorte as 
saliências marcadas na embalagem com 50 m3 (de ambos os lados). Coloque um 
Doseador Três Ações por cada 50 m3 ou fração. Exemplo: Numa piscina com 90 m3, 
deverá utilizar 2 doseadores. Ate o doseador pela anilha ao skimmer ou a qualquer 
outro elemento da piscina, para que esteja a favor do vento, permanecendo assim 
perto do centro da piscina. Quando flutuar de lado, deverá ser mudado. 

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

80200 5 kg 4 132 7,90 € 7,50 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor Q.

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa

Preço  Kg 
Palete

88113 2 kg 6 130 10,75 € -

DESINFETANTES MULTIFUNÇÕES

TRATAMENTO DE ÁGUA
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Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

80213 5 kg 4 132 6,80 € 6,45 €
80214 25 kg - 18 6,25 € 5,95 €
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CLORO GRÃO

     Descrição: Cloro Grão Ecopool é um produto simples à base de ácido tricloroisocianúrico 
com o qual pode eficazmente desinfetar a sua piscina no seu dia-a-dia. Os grãos de cloro 
dissolvem-se muito rapidamente na água, dispersando-se equitativamente por toda a 
água em pouco tempo. Conteúdo ativo de 90%.

     Modo de utilização: Num tratamento inicial, adicione 10 g de Cloro Grão Ecopool por 
cada m3 de água. Para efetuar um tratamento de manutenção, mantendo o pH da piscina 
a um nível adequado, adicione 1-2 g de Cloro Grão Ecopool por m3 diariamente repartindo 
sobre a superfície da água uniformemente. Estas doses são de carácter orientativo e podem 
ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc. Para 
mais informações consulte a secção, Cuidados e manutenção da piscina.

CLORO PÓ
     Descrição: Cloro Pó Ecopool é indicado para a eliminação e prevenção do aparecimento 

de bactérias na água da sua piscina. Conteúdo ativo de 90% de Ácido Tricloroisocianúrico 
em pó.

     Modo de utilização: Num tratamento inicial, adicione 10 g de Cloro Pó Ecopool por cada 
m3 de água. Para efetuar um tratamento de manutenção, mantendo o pH da piscina a 
um nível adequado, adicione 1-2 g de Cloro Pó Ecopool diariamente por m3. Coloque a 
dose necessária no skimmer e em seguida coloque em funcionamento o equipamento 
de filtração. Também é possível repartir a quantidade de produto sobre a superfície 
da água. Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das 
características próprias de cada piscina, climatologia, etc. Para mais informações consulte 
a secção, Cuidados e manutenção da piscina. 

CLORO T-250G

     Descrição: As pastilhas Cloro T-250 g Ecopool, com a sua dissolução lenta e total, sãoum 
método apropriado de desinfetar a sua piscina. Indicadas para serem utilizadas em 
doseadores ou skimmers sendo económicas, eficientes e seguras.

     Modo de utilização: Tendo ajustado o pH, adicione uma pastilha de Cloro T-250 Ecopool 
por cada 25 m3 de água, fazendo de seguida circular a água. Nas instalações onde se utilize 
doseador, enchê-lo de pastilhas Cloro T-250 g Ecopool e faça circular a água pelo mesmo. 
Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características 
próprias de cada piscina, climatologia, etc. Para mais informações consulte a secção, 
Cuidados e manutenção da piscina.

CLORO RÁPIDO T-20G

     Descrição: As pastilhas Cloro Rápido T-20 g Ecopool com a sua ação efervescente de 
dissolução rápida são uma forma eficaz de manter os níveis de cloro na água da sua piscina 
de forma a mantê-la limpa e cristalina.

     Modo de utilização: Num primeiro tratamento, adicione 10 pastilhas de Cloro Rápido 
T-20 g Ecopool por cada 10 m3 de água por dia. Posteriormente, com o pH da água ajustado, 
adicione 1 a 2 pastilhas Cloro Rápido T-20 g por cada 10 m3 de água por dia. Estas doses 
são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias 
de cada piscina, climatologia, etc. Para mais informações consulte a secção, Cuidados e 
manutenção da piscina.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorQ.

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

80202 5 kg 4 132 6,15 € 5,85 €
80207 30 kg - 18 5,65 € 5,35 €
80209 50 kg - 12 5,50 € 5,25 €

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

80203 5 kg 4 112 7,40 € -
80206 30 kg - 18 6,70 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

80201 5 kg 4 132 6,50 € 6,20 €
80205 25 kg - 18 6,00 € 5,70 €

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

808211 5 kg 4 112 7,80 € -
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OXIGÉNIO ATIVO PÓ

     Descrição: O Oxigénio Ativo Pó Ecopool é um produto em pó à base de oxigénio para 
a realização de tratamentos eficazes de choque e manutenção de piscinas e spas. 
Utilize Oxigénio Ativo Pó Ecopool para destruir as cloraminas (cloro combinado) que 
provocam irritação na pele e olhos e outros produtos derivados do desinfetante assim 
como a contaminação orgânica. Este tratamento é compatível com os desinfetantes à 
base de Cloro e de Bromo. 

     Modo de utilização: Numa piscina que seja tratada com cloro diariamente, deverá 
realizar um tratamento de choque (destruição de cloraminas), num tratamento inicial 
junte 40 g de Oxigénio Ativo Pó Ecopool por cada 10 m3 de água. Posteriormente, num 
tratamento de manutenção, junte semanalmente 20 g de Oxigénio Ativo Pó Ecopool 
por cada 10 m3 de água e cada vez que a água esteja turva ou irrite os olhos. Adicione o 
produto de preferência ao final do dia, no terminar da temporada ou no encerramento 
da piscina e com uma única aplicação. Estas doses são de carácter orientativo e podem 
ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc. 
Para mais informações consulte a secção, Cuidados e manutenção da piscina.

     Descrição: O Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool é um produto em tabletes à base de 
oxigénio para a realização de tratamentos eficazes de choque e manutenção de 
piscinas e spas. Utilize Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool para destruir as cloraminas (cloro 
combinado) que provocam irritação na pele e olhos e outros produtos derivados do 
desinfetante assim como a contaminação orgânica. Este tratamento é compatível com 
os desinfetantes à base de Cloro e de Bromo. 

     Modo de utilização: Numa piscina que seja tratada com cloro diariamente, deverá 
realizar um tratamento de choque (destruição de cloraminas), num tratamento 
inicial junte duas pastilhas de Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool por cada 10 m3 de água. 
Posteriormente, num tratamento de manutenção, junte semanalmente uma pastilha 
de Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool por cada 10 m3 de água e cada vez que a água esteja 
turva ou irrite os olhos. Adicione o produto de preferência ao final do dia, no terminar 
da temporada ou no encerramento da piscina e com uma única aplicação. Estas doses 
são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características 
próprias de cada piscina, climatologia, etc. Para mais informações consulte a secção, 
Cuidados e manutenção da piscina.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor Q.

OXIGÉNIO ATIVO T-20 G

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

81010 1 kg 6 360 20,10 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

81040 5 kg 4 112 12,20 € -

“A desinfeção com oxigénio permite uma 
água limpa e segura sem irritação dos 
olhos dos banhistas ou criação de odores 
desagradáveis”.

DESINFEÇÃO COM OXIGÉNIO

TRATAMENTO DE ÁGUA
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BROMO T-30 G

     Descrição: As pastilhas Bromo T-30 g Ecopool são uma ótima alternativa desinfetante 
ao cloro. Este produto desinfeta a água de piscina ou spa destruindo as bactérias assim 
como outros organismos potencialmente perigosos. As pastilhas Bromo T-30 g mantêm 
a sua eficácia a níveis de pH mais elevados que o cloro assim como são mais estáveis a 
temperaturas elevadas. Devido à sua lenta dissolução, as pastilhas fornecem um efeito 
desinfetante durante um período mais longo.

     Modo de utilização: Para o tratamento de uma piscina, coloque no Skimmer ou no 
doseador 1 pastilha por cada 2 m3 de água, tendo o cuidado de não haver resíduos de 
cloro ou estabilizantes. Utilize pastilhas DPD para realizar as análises. Para o tratamento 
de um spa, ajuste o pH entre 7,2 e 7,8, coloque 1 pastilha de Bromo T-30 g Ecopool por cada 
1000/2000 L de água por dia (dependendo do uso). Controlo o nível de Bromo com um 
Kit de teste para que o mesmo se situe entre 3 e 6 ppm. Não permita que o mesmo desça 
abaixo dos 3 ppm, aumentando a dose de pastilhas caso necessário. Os valores habituais 
de Bromo são de 2-4 ppm em piscinas e 3-6 ppm em Spas.

CLORO SHOCK

     Descrição: Cloro Shock Ecopool é um produto à base de dicloro granulado com uma 
poderosa ação de choque. É fácil de utilizar e dosear. Ataca as partículas orgânicas na água 
prevenindo a excessiva concentração de cloro combinado.

     Modo de utilização: A adição do produto deve ser realizada de preferência ao entardecer, 
após o término da hora de banho. Com o pH da água ajustado, realize um tratamento 
inicial adicionando 15 g de Cloro Shock Ecopool por cada m3 de água. Posteriormente, 
realize a manutenção da sua piscina adicionando 1-3 g por cada m3 de água por dia, 
medindo periodicamente, com a ajuda de um kit de teste, o nível de cloro, que deve estar 
entre 0,6 e 1,5 ppm.  Caso observe o aparecimento de algas ou água verde, realize um 
tratamento de choque adicionando 30-50 g de Cloro Shock Ecopool por cada m3 de água. 
Antes de voltar a tomar banho, deve certificar-se que o nível de cloro situa-se entre os 
valores recomendados (0,6-1,5  ppm).

TRATAMENTO DE ÁGUA

DESINFEÇÃO COM DICLORO

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorQ.

“Um forte odor a cloro pode ser um sinal  
de falta de cloro livre!”

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

81037 1 kg 6 360 31,60 € -
81020 5 kg 4 112 19,30 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

80212 5 kg 4 132 6,00 € 5,70 €
80210 25 kg - 18 5,50 € 5,25 €
80215 50 kg - 122 5,40 € 5,15€
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HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO*

     Descrição: O Hipoclorito de Sódio, ou Cloro Líquido, é uma forma eficaz de remover as 
bactérias possivelmente nocivas para a saúde da água da piscina, eliminar a matéria 
orgânica em suspensão na água e oxidar as substâncias dissolvidas. 

     Modo de utilização: Com o pH ajustado, adicione Hipoclorito de Sódio Ecopool, todos os 
dias ao fim da tarde, depois da utilização da piscina, directamente na piscina ou mediante 
uma bomba doseadora a uma proporção de aproximadamente 2-3 litros para cada 100 m3 
de água. Verificar diariamente com um Kit de teste o nível de cloro na água, o qual deverá 
estar entre 0,6 e 1,5 ppm. 

HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRÃO

     Descrição: O Hipoclorito de Cálcio em grão é um produto com alta capacidade oxidante 
e um teor de cloro activo bastante elevado. Entre as suas várias aplicações estão o 
tratamento da água da piscina e o tratamento de água potável. Correctamente utilizado, 
é capaz de tornar a água da piscina cristalina e higienicamente pura. 

     Modo de utilização: Num tratamento inicial, deverá adicionar 15 g de Hipoclorito de 
Cálcio em grão por cada m3 de água de piscina, ajustando posteriormente (cerca de 2 horas 
depois) o pH da água. Para realizar a manutenção da água da sua piscina, adicione 1 a 
2 g de Hipoclorito de Cálcio em grão por cada m3 de água. O doseamento deve ser feito 
colocando a dose necessária no interior dos skimmers e colocando de seguida a funcionar 
o equipamento de filtragem. Alternativamente pode também repartir equitativamente 
a quantidade de produto necessária sobre a superfície da piscina. Para mais informações 
consulte a secção, Cuidados e manutenção da piscina. 

HIPOCLORITO DE CÁLCIO T 200

     Descrição: O Hipoclorito de Cálcio em pastilhas é uma forma amplamente utilizada e 
altamente eficaz de desinfectar a água da piscina contra bactérias potencialmente 
nocivas, algas, fungos e microorganismos. A sua utilização permite-lhe obter uma piscina 
cristalina e água higienicamente pura. 

     Modo de utilização: Na primeira utilização de Hipoclorito de Cálcio em pastilhas deverá 
realizar um “tratamento de choque”, para tal adicione 200 g de produto por cada fração de 
10 m3 de água. Duas horas depois, deverá ajustar o pH da água entre 7,2 e 7,6. Para realizar 
a manutenção da sua piscina deverá adicionar 200 g de Hipoclorito de Cálcio por fração de 
100 m3 de água por dia. Sempre que verifique uma falta de transparência da água deverá 
realizar um “tratamento de choque”. Para mais informações consulte a secção, Cuidados 
e manutenção da piscina. 

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor Q.

* tara perdida

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço L. 
Caixa 

Preço L. 
Palete

016272012 5 L 4 144 1,85 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Un.

Preço  Kg 
Palete

81051 20 kg - 30 1,33 € 1,23  €

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Un.

Preço  Kg 
Palete

01620150 25 kg - 12 6,55 € -
0162015 45 kg - 18 6,45 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Un.

Preço  Kg 
Palete

0407320 25 kg - 12 8,65 € -

DESINFETANTES COM 
CLORO NÃO ESTABILIZADO

TRATAMENTO DE ÁGUA
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ANTIALGAS DUPLA CONCENTRAÇÃO 
ABRILHANTADOR

     Descrição: Com a sua formulação de ação rápida, não espumante e elevado poder 
bactericida, fungicida e algicida, é o seu maior aliado na manutenção de uma água 
límpida e cristalina, reduzindo ao mesmo tempo o consumo de cloro. Ideal para piscinas 
públicas, particulares e parques aquáticos.

     Modo de utilização:  Inicialmente, adicione 2 L de Antialgas Dupla Concentração 
Ecopool por 100 m3 de água de piscina. O tratamento de manutenção deve-se realizar 
adicionando, uma vez por semana, 0,5 L de Antialgas Dupla Concentração Ecopool 
por cada 100 m3 de água. O doseamento deve-se realizar deitando a dose necessária 
do produto num recipiente com água e repartindo a solução uniformemente pela 
superfície da piscina. 

ANTIALGAS SHOCK

     Descrição: É um algicida energético eficaz na prevenção e eliminação de depósitos de 
algas nas paredes, fundos e água da sua piscina. É um produto superconcentrado de 
elevada solubilidade desenvolvido para tratamentos de choque. Não espumante.

     Modo de utilização: O tratamento inicial deve ser realizado adicionando 1 L de produto 
por cada 100 m3 de água. Posteriormente, para realizar a manutenção da sua piscina, 
adicione uma vez por semana 0,25 L de Antialgas Shock por 100 m3 de água. O tratamento 
inicial poderá repetir-se sempre que seja observada uma falta de transparência na água. 
O doseamento deverá ser realizado deitando a dose necessário do produto num recipiente 
com água e repartir a solução sobre a superfície da piscina. 

KIT MINIPISCINAS (Cloro e Antialgas)

     Descrição: É uma combinação de uma embalagem de cloro e outra de antialgas, para que 
possa tratar, desinfetar e limpar a água de uma pequena piscina. A sua utilização permite-
lhe poupar no consumo de água assim como garante a higiene e segurança da mesma 
para a utilização por banhistas. O recipiente de cloro permite uma rápida cloração da água, 
eliminando germes e diminuindo o risco de infeções. O antialgas, com a sua ação enérgica, 
previne a proliferação de algas na água, paredes e fundo da piscina.

     Modo de utilização: Deverá calcular os metros cúbicos da sua piscina. O tratamento 
inicial da sua piscina deverá ser realizado adicionando 4 tampas de cloro e 4 tampas 
de antialgas ao fim da hora de banho por cada 2.000 L. O cloro deverá ser adicionado 
dissolvendo previamente em água. O tratamento de manutenção deverá ser realizado 
adicionando 1 tampa de cloro por dia e 2 tampas de antialgas semanalmente ao fim 
da hora de banho por cada 2.000 L.. O tratamento inicial poderá repetir-se sempre que 
seja observada uma falta de transparência na água. O doseamento deverá ser realizado 
deitando a dose necessário do produto num recipiente com água e repartir a solução sobre 
a superfície da piscina.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorQ.

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço L.
Caixa 

Preço  L. 
Palete

81002 5 L 4 128 2,50 € 2,30 €
810362 15 L - 28 2,25 € 2,05 €

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço L.
Caixa 

Preço  L. 
Palete

81009 5 L 4 128 3,60 € 3,20 €
81038 15 L - 28 3,00 € 2,75 €

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete Preço Emb.

88215
0,5 kg + 

0,5 L
12 288 17,05 €
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FLOCULANTE LÍQUIDO

     Descrição: O Floculante Líquido Ecopool é um produto que clarifica a água reunindo 
as partículas em suspensão, formando outras maiores que são consequentemente 
capturadas pelo equipamento de filtração da piscina ou depositadas no fundo da 
mesma onde podem ser posteriormente aspiradas. Eficaz num intervalo de pH amplo.

     Modo de utilização: Poderá aplicar o Floculante Líquido Ecopool de três formas 
distintas. Diretamente na piscina: Tendo desligado o equipamento de filtração da 
piscina e garantindo que a piscina não está sob utilização, adicione 100 mL de produto 
por cada 10 m3 de água sobre a superfície da água da piscina equitativamente. Deverá 
aspirar o fundo da piscina após decorridas 4 a 6 horas. Através do filtro: Adicione 1 L 
de floculante líquido ao filtro. Após duas renovações completas da água da piscina, 
deverá proceder à lavagem do filtro. Por bomba doseadora: Em piscinas com níveis 
altos de utilização, deverá aplicar o produto por bomba doseadora. Recomendamos 
a aplicação de 5 a 20 mL de produto por cada 10 m3 de água da piscina, todos os 
dias. Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das 
características próprias de cada piscina, climatologia, etc. 

FLOCULANTE EM TABLETES

     Descrição: O Floculante em Tabletes Ecopool é uma ótima solução para a clarificação 
da água pois têm a propriedade de formar flóculos na água à entrada do filtro. Estes 
depositam-se na superfície da carga filtrante retendo todas as partículas em suspensão 
que se encontram na água da piscina.

     Modo de utilização: Para uma ótima eficácia do produto, recomendamos a adição 
de 100 g por cada fração de 50 m3 de água de piscina no interior do cesto do skimmer 
a cada 10 dias. Exemplo, para uma piscina de 75 m3 adicionar 150 g. Estas doses são de 
carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de 
cada piscina, climatologia, etc. 

FLOCULANTE EM SAQUINHOS

     Descrição: O Floculante em Saquinhos (500 g) flocula e coagula as impurezas em 
suspensão na água da piscina, melhorando a qualidade de filtração e a transparência 
da água. Sobre a areia do filtro cria-se uma camada que impede a passagem de 
impurezas e evita que voltem à piscina.

     Modo de utilização: Coloque no skimmer ou pré-filtro um saquinho floculante por 
cada 50 m3 de água. Repor a cada duas lavagens do filtro em contracorrente ou duas 
vezes por mês consoante o grau de turvação da água. Estas doses são de carácter 
orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de cada 
piscina, climatologia, etc. 

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor Q.

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço L.
Caixa 

Preço  L. 
Palete

81007 5 L 4 128 2,55 € 2,35 €
810001 15 L - 30 2,30 € 2,10 €

Código Emb.
Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa

Preço  Kg 
Palete

81016 5 kg 4 112 4,25 € -
81035 25 kg - 18 4,00 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete Preço Emb.

88214 Un. 12 720 7,70 €

CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA

TRATAMENTO DE ÁGUA
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REDUTOR DO pH SÓLIDO (pH -)

     Descrição: É um composto granulado ideal para a redução do nível de pH quando este 
esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção de um nível de pH controlado 
é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar 
irritações na pele dos banhistas.  

     Modo de utilização: Adicione 10 g de produto por cada m3 e décima de pH a baixar, 
dissolvido previamente em água e sobre as bocas de impulsão com o equipamento 
depurador a funcionar. Medir posteriormente com a ajuda de um test-kit o valor do pH 
e, no caso de não ter alcançado o valor desejado, repetir o tratamento. Exemplo: Para 
uma piscina de 50 m3 e pH de 7,8, queremos baixar o pH em duas décimas, 2 x 10 x 50 m3 
= 1.000 g de produto. Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em 
função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc. 

INCREMENTADOR DO pH SÓLIDO (pH +)

     Descrição: É um produto particularmente apto para a elevação do nível de pH da água 
da piscina quando o mesmo é inferior ao nível recomendado de 7,2. A manutenção de um 
nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água 
assim como para evitar irritações na pele dos banhistas.  

     Modo de utilização: Adicione 5 g de produto por cada m3 de água e décima de pH a 
subir, dissolvido previamente em água e sobre as bocas de impulsão com o equipamento 
de filtração a funcionar. Medir posteriormente com a ajuda de um kit de teste o valor do pH 
e, no caso de não ter alcançado o valor desejado, repetir o tratamento. Exemplo: Para uma 
piscina de 50 m3 e pH de 7, queremos subir o pH em duas décimas, 2 x 5 x 50 m3 = 500 g 
de produto.  Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das 
características próprias de cada piscina, climatologia, etc. 

REDUTOR DO pH LÍQUIDO (pH -)

     Descrição: O Redutor do pH líquido (pH -) Ecopool é um produto ideal para a redução 
do nível de pH quando este esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção 
de um nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento 
da água assim como para evitar irritações na pele dos banhistas. Indicado para utilização 
mediante equipamento de doseamento automático.

     Modo de utilização: Adicionar o produto ao depósito do equipamento doseador e deixar 
funcionar normalmente. Utilizará aproximadamente  0,5 L para reduzir em uma décima 
o pH de 80 m3 de água. Controlo os valores de pH regulamente com um kit de teste. Estas 
doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características 
próprias de cada piscina, climatologia, etc. 

INCREMENTADOR DO pH LÍQUIDO (pH +)

     Descrição: O Incrementador do pH líquido (pH +) é um produto particularmente apto 
para a elevação do nível de pH da água da piscina quando o mesmo é inferior ao nível 
recomendado de 7,2. A manutenção de um nível de pH controlado é indispensável para 
um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar irritações na pele dos 
banhistas. Indicado para utilização mediante equipamento de doseamento automático.

     Modo de utilização: Adicionar o produto ao depósito do equipamento doseador e 
deixar funcionar normalmente. Utilizará aproximadamente  1,5 L para incrementar em 
uma décima o pH de 80 m3 de água. Controlo os valores de pH regulamente com um kit 
de teste. Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das 
características próprias de cada piscina, climatologia, etc.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorQ.

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

81029 1,5 kg 6 384 5,30 € -
810052 5 kg 4 132 2,35 € 2,15 €
81012 40 kg - 18 2,20 € 2,00 €

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

81030 1 kg 6 384 5,50 € -
81008 5 kg 4 132 2,35 € 2,15 €
81013 30 kg - 18 2,20 € 2,00 €

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa

Preço  Kg 
Palete

PROFISSIONAL
810119 27 kg - 28 1,05 € 0,95 €

NORMAL A 15%
81011915 22 kg - 28 0,95 € 0,85 €

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

810118 26 kg - 28 1,60 € 1,50 €

TR
AT
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CORRETORES DE pH

TRATAMENTO DE ÁGUA
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LIMPADOR DE PAREDES  
– piscinas de betão e cerâmicas

     Descrição: É particularmente indicado para a eliminação de depósitos orgânicos, minerais 
e incrustações calcárias que se vão instalando na sua piscina durante a sua normal 
utilização. Apto para a utilização tanto na piscina como no filtro da mesma e compatível 
com quase qualquer tipo de superfície, como o aço inoxidável, azulejos, cimento, ferro, 
grés, metais, plásticos, superfícies pintadas, etc.

     Modo de utilização:  Para realizar a limpeza da piscina após o seu esvaziamento, aplique 
o produto sem diluir sobre as paredes e o fundo da mesma esperando posteriormente 
trinta minutos para que surta efeito, enxague depois com muita água. Aplique o produto 
com o auxilio de um pulverizador que não forme névoa ou um regador a um nível de cerca 
de 5 litros por 25 m3 de volume de piscina.

LIMPADOR DE LINHA DE FLUTUAÇÃO  
– piscinas de betão

     Descrição: É um composto detergente de carácter ácido formulado para eliminar com 
facilidade os resíduos de gordura, sujidade e as incrustações calcárias das bordas, paredes 
das piscinas e zonas anexas das mesmas. Dissolve os depósitos calcários sem soltar fumos 
nem vapores prejudiciais ao utilizador, facilmente aplicável com esponja ou pano.

     Modo de utilização: Aplicar o produto sem diluir, num pado ou esponja sobre as zonas 
a limpar, evitando que o produto caia na água da piscina. Com um pano limpo elimine 
os restos de produto da zona tratada. Em caso de sujidade persistente, em superfícies 
junto ao nível da água, é aconselhável descer este nível para obter uma melhor eficácia do 
produto. A quantidade de produto a aplicar aconselhável é de 15 litros por cada 100 m3 do 
volume da piscina, dependendo do grau de sujidade existente.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor Q.

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço L.
Caixa

Preço  L. 
Palete

81004 5 L 4 128 2,95 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço L.
Caixa

Preço  L. 
Palete

81017 5 L 4 128 3,55 € -
81042 25 L - 28 2,65 € -

LIMPEZA DE PISCINA, 
FILTRO E SUPERFÍCIE DA ÁGUA

TRATAMENTO DE ÁGUA
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“Mantenha a água da sua piscina nas 
melhores condições possíveis, controlo 
sempre os níveis químicos de referência”.
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LIMPEZA DE PISCINA, 
FILTRO E SUPERFÍCIE DA ÁGUA

TRATAMENTO DE ÁGUA

ANTI-CALCÁRIO

     Descrição: O Anti-calcário Ecopool é um produto líquido que evita a turvação da água e a 
precipitação de cal. Especialmente indicado para prevenir a formação de manchas negras 
causadas pelo ferro e outros metais.

     Modo de utilização: Adicionar este produto ao entardecer, depois da hora de banho, 
sobre as bocas de impulsão com o equipamento de filtração em pleno funcionamento. 
Inicialmente: Adicione 0,25 L de produto por cada 10 m3 de água. Tratamento de 
manutenção: Adicione, semanalmente, 0,25 L de produto por cada 50 m3 de água, em 
águas particularmente duras poderá duplicar a dose. 

ÁCIDO CLORÍDRICO*

     Descrição: É uma solução aquosa de cloreto de hidrogénio, tendo a aparência de um 
liquido claro ligeiramente amarelo com um odor forte e irritante. Produto com grande 
eficácia no combate ao calcário, na redução de pH, no controlo dos níveis de alcalinidade 
assim como na remoção de resíduos e incrustações difíceis.

     Modo de utilização: Utilizando equipamento de higiene e segurança adequado, dilua 
o produto em água numa concentração adequada à utilização. Para realizar a limpeza de 
paredes ou solos de betão ou tijolo é recomendado uma diluição de uma parte de ácido 
para três ou quatro partes de água respetivamente. Para a redução do nível de pH, teste o 
nível atual e adicione lentamente e com testes regulares 1 litro de ácido clorídrico Ecopool 
para baixar em duas décimas o pH de uma piscina de 50 m3, ajuste consoante os valores 
pretendidos e o tamanho da sua piscina. Estas doses são de carácter orientativo.

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço L.
Caixa

Preço L.
Palete

81022 5 L 4 128 6,10 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço L. 
Caixa 

Preço L.
Palete

0172702 5 L 4 128 1,77 € 1,77 €

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

81052 20 kg - 30 1,25 € 1,15 €
* tara perdida
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INCREMENTADOR DE ALCALINIDADE

     Descrição: Incrementador de alcalinidade em pó para aumentar a alcalinidade da 
água quando esta é inferior a 125 ppm. Quando a alcalinidade total não está num valor 
recomendado podem aparecer depósitos de calcário nas superfícies.

     Modo de utilização: Adicione 1 kg de produto para aumentar em 10 ppm o nível de 
alcalinidade total de 50 m3 de água, sendo esta dose de carácter. Estas doses são de 
carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de 
cada piscina, climatologia, etc.

NEUTRALIZADOR DE CLORO/BROMO

     Descrição: O Neutralizador de Cloro/Bromo Ecopool destina-se à redução do nível de 
cloro ou bromo residual na água da piscina quando estes ultrapassam os valores de 
referência recomendados.

     Modo de utilização: Adicione 50 g de produto para reduzir em aproximadamente 
0,5 mg/L o nível de cloro residual de 50 m3 de água de piscina. Estas doses são de 
carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de 
cada piscina, climatologia, etc.

ESTABILIZADOR DE CLORO

     Descrição: O Estabilizador de cloro Ecopool é indicado para prevenir a rápida 
destruição do cloro provocada pelo efeito dos raios UV, temperaturas elevadas, 
matéria orgânica, etc. Isto faz com que o cloro da piscina permaneça durante mais 
tempo na água cumprimento assim melhor a sua finalidade de desinfeção.

     Modo de utilização: No início da época de banhos, adicione 1 kg de estabilizador por 
cada 25 m3 de água de piscina (equivalente a 40 ppm de ácido cianúrico). Mantenha os 
níveis de ácido cianúrico controlados com a ajuda de um kit de teste. Estas doses são 
de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias 
de cada piscina, climatologia, etc.

“Uma invernação apropriada da sua piscina 
poupar-lhe-á tempo e dinheiro quando a for 
voltar a utilizar na Primavera”.

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa

Preço  Kg 
Palete

81032 5 kg 4 112 3,15 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

810304 5 kg 4 112 4,35 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg 
Caixa

Preço  Kg 
Palete

818021 5 kg 4 112 8,15 € -

TR
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EQUILIBRIO DA ÁGUA

TRATAMENTO DE ÁGUA

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor Q.
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Cuide da sua piscina no inverno. 
Economize na próxima temporada.

O fecho de uma piscina para o inverno é normalmente uma altura triste do ano. A 
temperatura está a baixar, as folhas das árvores estão a mudar de cor e as memórias 
quentes do verão começam a esvanecer. Habitualmente não é esta a altura em que 
as pessoas gostam de pensar na sua piscina, mas, é exatamente esta a altura mais 
importante do ano para tomar as devidas precauções para prevenir problemas e 
reparações custosas na altura da primavera.

Siga as dicas e conselhos abaixo para fechar a época de banhos de forma correta e 
eficaz:

1º P A S S O
Controlo a química da água
O primeiro passo no processo de invernação 
da piscina é assegurar-se que o equilíbrio 
químico da água está ajustado, incluindo o 
pH da água, a alcalinidade total e a dureza 
cálcica. Esta simples precaução irá proteger 
as paredes da sua piscina de manchas e ra-
chas. A adição de Antialgas Invernada Eco-
pool irá ajudar a manter a água azul e limpa 
para a próxima época.

Tenha em atenção para seguir corretamente 
as instruções de utilização. Não utilize flu-
tuadores de qualidade inferior pois os mes-
mos podem ficar presos contra os rebordos 
das piscina e, em caso má construção ou 
química descontrolada, irão manchar e des-
colorar a mesma. Aposte numa marca com 
presença e reconhecimento no mercado, 
aposte Ecopool.

2º P A S S O
Limpe a piscina
O próximo passo na invernação da sua pisci-
na passa pela limpeza da mesma. Esta etapa 
é muito importante pois irá ajudar a manter 
o equilíbrio da água e evitar manchas. Re-
mova os maiores resíduos com um apanha 
folhas. Esfregue e aspire as paredes e fundo 
da piscina. Use Floculante Líquido Ecopool 
para por a sua água a brilhar.

Baixe o nível da água enquanto estiver a as-
pirar e use Limpador de Paredes Ecopool e 
Limpador de linha de flutuação Ecopool para 
remover a sujidade.

3º P A S S O
Cuide do equipamento
Limpe o filtro, bomba e o skimmer, remova 
quaisquer resíduos e limpe o cesto do skim-
mer. Remova quaisquer resíduos flutuantes 
remanescentes no skimmer antes de subs-
tituir o cesto. Tome em atenção se não tem 
cloro em sobra no clorador. Filtros de car-
tucho ou filtros de diatomáceas devem ser 
limpos cuidadosamente e posteriormente 
enxaguados com uma mangueira de jardim.

Se tiver um filtro de areia, coloque-o na op-
ção de contra lavagem para remover toda a 
sujidade do filtro, o mesmo deverá demorar 
cerca de dois a cinco minutos a limpar. O pro-
cesso estará concluído quando verificar água 
limpa a sair do mesmo. Quando o filtro esti-
ver limpo poderá limpar a bomba da piscina. 
Com a bomba desligada, remova a tampa 
e retire quaisquer resíduos do pré-filtro do 
equipamento. 

4º P A S S O
Remova a água do sistema
Com o auxilio de um compressor de ar, sopre 
a água para fora da canalização da piscina 
soprando ar pelo skimmer e através dos 
tubos. Pode conectar o compressor de ar à 
sua bomba tirando a válvula de dreno da 
bomba, quando começar a ver bolhas de ar 
na linha de retorno pode utilizar um bujão 
expansível ou roscado para fechar a mesma. 
Deverá proceder da mesma forma para a 
bomba de calor e outros equipamentos.

PRODUTOS PARA O INVERNO

TRATAMENTO DE ÁGUA

5º P A S S O
Proteja tudo das intempéries
Tape todos os equipamentos com as respeti-
vas coberturas para prevenir para os prote-
ger. Se tiver uma cobertura de inverno colo-
que a mesma na piscina tendo em atenção 
que a mesma esteja adequadamente presa. 
Leve em conta as recomendações dos fabri-
cantes dos equipamentos.
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ANTIALGAS INVERNADA

     Descrição: O Antialgas Invernada é um produto invernador de longa duração que 
previne a proliferação intensa de algas e bactérias na água. A sua ação previne a 
deterioração da qualidade da água e a formação de calcário durante o inverno, 
facilitando o início da próxima temporada.

     Modo de utilização: Para máxima eficácia adicione o produto sobre água limpa e 
tratada. Reparta homogeneamente pela superfície da piscina 2,5 litros de produto 
por cada 100 m3 de água a tratar ao finalizar a temporada de banhos. Passados dois 
meses repita o tratamento. Em caso de chuvas torrenciais ou ventos que arrastem 
partículas sólidas até à piscina, deve adicionar nova dose. Estas doses são de carácter 
orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de cada 
piscina, climatologia, etc. 

DOSEADOR INVERNADA

     Descrição: O Doseador Invernada Ecopool é um tratamento completo de inverno 
com doseador flutuante incorporado que combina todos os produtos necessários 
(desinfetante, algicida e floculante) para a manutenção da sua piscina fora da 
temporada. A sua utilização previne a deterioração da água, a proliferação de algas e 
mantém a água cristalina. Ação bactericida, algicida e floculante.

     Modo de utilização: Corte as saliências laterais e coloque 2 doseadores por cada 
50 m3 ou fração, por ex.: uma piscina cujo volume seja de 90 m3, deverá utilizar 4 
doseadores. Ate o doseador pela anilha ao skimmer ou qualquer outro elemento da 
piscina de forma a que esteja a favor do vento, permanecendo assim perto do centro 
da piscina. Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função 
das características próprias de cada piscina, climatologia, etc. 

“Um fecho apropriado da piscina para o 
inverno poupar-lhe-á tempo e dinheiro  
quando a for reabrir na primavera”.

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço L.
Caixa

Preço L.
Palete

81015 5 L 4 112 3,98 € -

Código Emb. Emb.
Caixa

Emb. 
Palete

Preço Kg
Caixa 

Preço  Kg 
Palete

80217 2 kg 6 130 9,25 € -

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor Q.

PRODUTOS PARA O INVERNO

TRATAMENTO DE ÁGUA
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“A limpeza da 
piscina deve ser um 

hábito semanal”
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Í N D I C E

273
ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

• APANHA FOLHAS DE FUNDO  284
• HASTE EXTENSÍVEL 284
• ESCOVA LIMPA PAREDES REFORÇADA 285
• ESCOVA LIMPA PAREDES AÇO  

INOX. ANTI-ALGAS 285
• MANGUEIRA FLUTUANTE 285
• ASPIRADOR VENTURI 285

GAMA ES
• ASPIRADOR MANUAL 286
• LIMPA FUNDOS TRIANGULAR 286
• LIMPA FUNDOS RÍGIDO MEIA LUA 286
•  LIMPA FUNDOS RÍGIDO MEIA 

LUA COM ESCOVA 286
•  LIMPA FUNDOS FLEXÍVEL 

COM ESCOVA TOTAL 286
• LIMPA FUNDOS FLEXÍVEL 286
•  APANHA FOLHAS DE SUPERFÍCIE 

PLANO PEQUENO 286
• APANHA FOLHAS DE SUPERFÍCIE  

PLANO C/ CABO 286
• APANHA FOLHAS DE FUNDO BOLSA 286
• MANGUEIRA FLUTUANTE 287
• HASTE EXTENSÍVEL 287
• CONJUNTO DE LIMPEZA 287
• ESCOVA LIMPA PAREDES 287
•  ESCOVA DE MÃO 287
• PEÇA DE LIMPEZA DE FILTRO 

DE CARTUCHO 287
•  LUVA DE LIMPEZA 287
•  ESPONJA DE LINHA DE ÁGUA 287

GAMA FX PRO
• INTRODUÇÃO 274
• ASPIRADOR MANUAL FLÉXIVEL 276
• ASPIRADOR MANUAL RÍGIDO 276
• APANHA FOLHAS DE FUNDO REF. INOX 277
• APANHA FOLHAS DE FUNDO 277
• APANHA FOLHAS DE SUPERFÍCIE 278
• HASTE HESTENSÍVEL 278
• ESCOVA LIMPA PAREDES 
 C/ REFORÇO INOX 46 CM 279
• ESCOVA LIMPA PAREDES 
 C/ REFORÇO INOX 50 CM 279
• ESCOVA LIMPA PAREDES CURVA 
 C/ CERDAS DE BORRACHA 280
• ESCOVA LIMPA PAREDES 3600 280
• ESCOVA LIMPA PAREDES MULTIUSOS 281
• ESCOVA LIMPA PAREDES EM 
 ALUMINIO ESPECIAL CANTOS 281
• CLORADOR FLUTUANTE P/ TABLETES 
 C/ TERMÓMETRO E PINÇA 282
• CLORADOR FLUTUANTE P/ TABLETES 
 C/ TERMÓMETRO 282
• TERMÓMETRO FLUTUANTE 27 CM 283
• TERMÓMETRO FLUTUANTE 19,5 CM 283

GAMA EP
• ASPIRADOR MANUAL 284
• LIMPA FUNDOS RÍGIDO 

PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO 284
•  LIMPA FUNDOS RÍGIDO EM ALUMÍNIO 284
• LIMPA FUNDOS FLEXÍVEL  DELUXE 284
• APANHA FOLHAS DE SUPERFÍCIE  284

MATERIAL DE LIMPEZA
•  POOL’GOM 288
•  NET’SKIM 288
• WATER LILY 288

TERMÓMETROS
•  TERMÓMETRO FLUTUANTE CIRCULAR 289
• TERMÓMETRO COM FIGURA ANIMAL 289
• TERMÓMETRO AZUL MÉDIO 289
• TERMÓMETRO BRANCO FLUTUANTE 289

DOSEADORES FLUTUANTES
• DOSEADOR FLUTUANTE PARA TABLETES 289
• DOSEADOR FLUTUANTE  

PARA TABLETES PEQUENO 289
• DOSEADOR FLUTUANTE PARA 

TABLETES COM TERMÓMETRO 289

COMPLEMENTOS, PEÇAS 
E REPARAÇÃO DE FUGAS/RUTURAS
•  KIT REPARAÇÃO P/ LINER 289
• CABO DE LIMPA FUNDOS STANDARD 289
• CAVILHA DE RODA P/ LIMPA FUNDOS 289
• RODA P/ LIMPA FUNDOS 289
• CLIP 289
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FIABILIDADE, 
DURABILIDADE 
E SIMPLICIDADE. 
CONHEÇA A NOVA 
GAMA  
DE ACESSÓRIOS DE 
LIMPEZA PARA A 
MANUTENÇÃO DA 
SUA PISCINA.

GAMA FX PRO

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

G A M A  

RESISTENTEINOVADOR

CONVENIENTE

DESIGN APELATIVO FUNCIONAL

Novi-
dade

ADEQUADA PARA TODO O TIPO DE PISCINAS

D i s p o n í v e i s  a  p a r t i r  d e  M a i o  2 0 2 1
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A SPIR ADOR MANUAL RIGIDO F X PRO ECOPOOL 
E SCOVA LIMPA PAREDE S C / REFORÇO INOX 

50CM F X PRO ECOPOOL   
E SCOVA L. PAREDE S EM ALUMÍNIO E SPECIAL 

C ANTOS F X PRO ECOPOOL

A SPIR ADOR MANUAL FLE XIVEL F X PRO 
ECOPOOL 

E SCOVA L. P. CURVA CERDA S BORR ACHA 50CM 
F X PRO ECOPOOL   HA STE E X TENSIVEL 4.50MT F X PRO ECOPOOL

APANHA FOLHA S DE FUNDO C / REFORÇO INOX 
F X PRO ECOPOOL  

E SCOVA LIMPA PAREDE S C / REFORÇO INOX 
4 6CM F X PRO ECOPOOL   TERMÓME TRO FLUTUANTE F X PRO ECOPOOL 

APANHA FOLHA S DE FUNDO F X PRO ECOPOOL E SCOVA LIMPA PAREDE S 36 0 º F X PRO ECOPOOL  
CLOR ADOR F. P/ TABLE TE S C / TERMÓME TRO E 

PINÇ A F X PRO ECOPOOL

APANHA FOLHA S DE SUPERFICIE F X PRO 
ECOPOOL

E SCOVA L. P. CURVA CERDA S BORR ACHA 50CM 
F X PRO ECOPOOL  

CLOR ADOR FLUTUANTE P/ TABLE TE S 
C / TERMÓME TRO F X PRO ECOPOOL 

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
GAMA 
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ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Aspirador manual 
Flexível FX PRO  

     Descrição: O aspirador manual FX PRO, é ideal para remover todas as 
pequenas partículas do fundo a sua piscina graças a um peso diminuto, pega 
em alumínio e juntas flexíveis.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Aspirador manual Fléxível FX PRO 8794004 Un. 45,00 €

     D E S TA Q U E S:
• Pega robusta em alumínio.

• Sistema botão duplo de rápida libertação.

• Encaixe para mangueiras de 32 ou 38 mm.

• Juntas flexíveis.

• Rolamentos para um movimento de limpeza 
suave.

• Câmara de sucção que absorção de sujidade.

• Cerdas duráveis.

Peso 
otimizado

Aspirador manual 
rigido FX PRO  

     Descrição: O aspirador manual rígido FX PRO detém uma ampla banda 
de sucção e é especialmente apta para piscinas de revestimento tipo liner. 
Compatível com mangueiras de 32 ou 38 mm, irá aspirar eficazmente todas 
impurezas presentes no fundo da piscina durante muito tempo graças ao seu 
material de construção resistente.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Aspirador manual rigido FX PRO 8794003 Un. 15,00 €

     D E S TA Q U E S:
• Pega multidirecional.

• Sistema de regulação da capacidade de sucção.

• Cerdas em polipropileno de longa duração.

Pega multidirecional

Clip de mola

Botão duplo de 
rápida libertação

Rodas de 
borracha

Corpo flexível para facilitar a 
limpeza de superfícies redondas e 
bordas de parede

Novi-
dade

Novi-
dade

Pega multidirecional

Clip de mola

Cerdas de longa duração
em Polipropileno

Sistema de 
regulação de sucção

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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GAMA FX PRO

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Apanha folhas de 
fundo FX PRO  

     Descrição: Pensado para a recolha fácil de folhas e outros elementos abaixo 
da linha de água da piscina, o apanha folhas de fundo FX PRO é construído com 
uma estrutura reforçada em ABS e uma rede resistente às perfurações.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Apanha folhas de fundo FX PRO 8794001 Un. 20,00 €

Rede em malha resistente 
em poliéster macio

Botão duplo de 
rápida libertação

Alça em alumínio 
robusta e resistente

     D E S TA Q U E S:
• Rede em poliéster resistente.

• Estrutura reforçada.

• Sistema botão duplo de rápida libertação.

Aro de alumínio 
resistente coberto 
com PVC

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

Novi-
dade

Novi-
dade

Apanha folhas de fundo 
c/ reforço inox FX PRO  

     Descrição: Pronto para remover qualquer sujidade da piscina, o apanha folhas 
de fundo c/ reforço inox FX PRO, possui uma estrutura resistente inoxidável 
coberta com PVC para uma longevidade acrescida. 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Apanha folhas de fundo c/ reforço  
inox FX PRO 8794002 Un. 25,00 €

Rede resistente 
em poliéster

Botão duplo de 
rápida libertação

     D E S TA Q U E S:
• Rede em poliéster resistente.

• Estrutura reforçada em alumínio coberta com PVC.

• Pega em alumínio em forma de “Y”.

• Sistema botão duplo de rápida libertação.

• Frente escovante para remoção de sujidade incrustada.

Aro de alumínio 
resistente coberto 
com PVC

Frente em forma de 
concha para remoção 
da sujidade

Cabo em alumínio 
robusto e resistente
em forma de "Y"
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Novi-
dade

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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ZA

GAMA FX PRO

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Haste extensível FX PRO  
     Descrição: Com pega ergonômica suave e botão de fácil acoplamento 

e desacoplamento, a haste telescópica FX PRO está disponível em duas 
dimensões: 1,20 a 3,60 m e 1,50 a 4,50 m.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Haste extensível 3,60 m FX PRO 8794005 Un. 40,00 €

Haste extensível 4,50 m FX PRO 8794006 Un. 48,00 €

Três secções para
arrumação compacta

Botão patenteado
para desacopolar a haste
para fácil ajuste

Pega 
ergonómica

     D E S TA Q U E S:
• Pega ergonómica com punho suave.

• Orifícios a cada 15 centímetros para extensão até ao 
comprimento desejado.

• Botão patenteado para desacoplar a haste para fácil ajuste.

• Três secções para arrumação compacta.

Orifícios a cada 15 cm
para extensão até ao 
comprimento desejado.

Novi-
dade

Apanha folhas de 
superfície FX PRO  

     Descrição: Pensado para a recolha fácil de folhas e outros elementos 
da superfície da água da piscina, o apanha folhas de superfície FX PRO é 
construído com uma estrutura reforçada em ABS e uma rede resistente às 
perfurações.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Apanha folhas de superfície FX PRO 8794000 Un. 18,00 €

Botão duplo de 
rápida libertação

Alça em alumínio 
robusta e resistente

     D E S TA Q U E S:
• Rede resistente a perfurações.

• Estrutura reforçada.

• Sistema botão duplo de rápida libertação.

Rede resistente a perfurações 
em polipropileno
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Novi-
dade

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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GAMA FX PRO

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Escova limpa paredes c/reforço em 
inox 46 cm FX PRO 8794007 Un. 16,00 €

Estrutura para cabo e alças 
reforçadas em alumínio polido

Botão duplo de 
rápida libertação

18 "| 46 cm
Cerdas de polipropileno de longa duração

     D E S TA Q U E S:
• Compatível com todas as hastes comuns.

• Estrutura para cabo e asas reforçada com alumínio polido.

• Sistema botão duplo de rápida libertação.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Escova limpa paredes c/reforço em 
inox 50 cm FX PRO 8794008 Un. 23,00 €

Estrutura para cabo e alças 
reforçadas em alumínio polido

Botão duplo de 
rápida libertação

18 "| 46 cm
Cerdas de polipropileno de longa duração

     D E S TA Q U E S:
• Compatível com todas as hastes comuns.

• Estrutura para cabo e asas reforçada com alumínio polido.

• Sistema botão duplo de rápida libertação.

Novi-
dade

     Descrição: Reforçada com cabo e estrutura em alumínio, as escovas limpa 
paredes FX PRO irão ser o maior inimigo da sujidade mais persistente. As 
extremidades curvas e várias fileiras de cerda em polipropileno duráveis 
tornam a sua utilização simples em qualquer tipo de superfície.

Escova limpa paredes 
c/ reforço inox 46 cm FX PRO  

Escova limpa paredes 
c/ reforço inox 50 cm FX PRO  

     Descrição: Reforçada com cabo e estrutura em alumínio, as escovas limpa 
paredes FX PRO irão ser o maior inimigo da sujidade mais persistente. As 
extremidades curvas e várias fileiras de cerda em polipropileno duráveis 
tornam a sua utilização simples em qualquer tipo de superfície.
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Novi-
dade

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

AC
ES

SÓ
RI

OS
 D

E L
IM

PE
ZA

GAMA FX PRO

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Escova limpa paredes curva c/cerdas 
de borracha FX PRO 8794010 Un. 15,00 €

Estrutura para cabo reforçada 
em alumínio polido

Cerdas anguladas
para alcançar facilmente 
todas as superfícies a limpar

     D E S TA Q U E S:
• Compatível com todas as hastes comuns.

• Estrutura para cabo e asas reforçada com alumínio polido.

• Cerdas em borracha.

• Sistema botão duplo de rápida libertação.

Escova limpa paredes 360º FX PRO  
     Descrição: A escova limpa paredes 360º permite limpar todas as superfícies 

de piscina de forma rápida, até naqueles locais apertados e de difícil acesso. 
Esta escova única irá poupar-lhe tempo e dores musculares associados com as 
escovas de face única. 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Escova limpa paredes 360º FX PRO 8794009 Un. 22,00 €

Estrutura para cabo
reforçada  em alumínio 
polido

Botão duplo de 
rápida libertação

     D E S TA Q U E S:
• Compatível com todas as hastes comuns.

• Estrutura para cabo com alumínio polido.

• Sistema botão duplo de rápida libertação.

• Cerdas 360 graus resistentes. 

Cerdas de Borracha de longa 
duração para todos os tipos de 
superfícies

Cerdas em redor para alcançar 
facilmente todas as superfícies 
a limpar

Novi-
dade

Escova limpa paredes curva 
c/ cerdas de borracha FX PRO  

     Descrição: Reforçada com cabo e estrutura em alumínio, a escova limpa 
paredes curva FX PRO alia as vantagens de uma escova durável a cerdas 
particularmente macias de borracha, perfeitas para utilização em piscinas 
com superfícies mais delicadas. Botão duplo de 

rápida libertação
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Novi-
dade

     D E S TA Q U E S:
• Compatível com todas as hastes comuns.

• Utilizável manualmente ou com haste extensível

• Pega e estrutura em alumínio polido.

• Sistema botão duplo de rápida libertação.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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GAMA FX PRO

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Escova limpa paredes 
multiusos FX PRO 8794012 Un. 10,00 €

Estrutura para cabo
reforçada  em alumínio polido

Cerdas de longa duração 
em polipropileno

     D E S TA Q U E S:
• Compatível com todas as hastes comuns.

• Forma curva fácil de segurar para limpeza eficaz

• Ideal para a limpeza da piscina, duches, superfícies de 
betão ou até janelas exteriores com a haste extensível. 

Escova limpa paredes em alumínio 
especial cantos FX PRO  

     Descrição: com um nível de qualidade incomparável graças à estrutura em 
alumínio, a escova limpa paredes com formato ideal para cantos permitirá a 
remoção fácil da sujidade mais difícil de atingir.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Escova limpa paredes em alumínio 
especial cantos FX PRO 8794011 Un. 6,00 €

Estrutura reforçada em 
alumínio com cobertura 
em PVC

Botão duplo de 
rápida libertação

Cerdas  de longa duração

Encaixe de mangueira 
de vácuo 1½ "

Forma curva inovadora para
fácil limpeza de cantos.

Novi-
dade

Escova limpa paredes 
multiusos FX PRO  

     Descrição: A escova limpa paredes multiusos pode ser utilizada como uma 
escova de mão para uma limpeza minuciosa ou com uma haste extensível 
para remover sujidade em locais de difícil acesso. 

Botão duplo de 
rápida libertação
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Novi-
dade

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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GAMA FX PRO

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Clorador flutuante p/ tabletes 
c/ termómetro e pinça FX PRO 8794014 Un. 9,80 €

Termômetro 
integrado com
leitura precisa 
de F ° e C °

Pinça para 
manipiuar as 
pastilhas de cloro 
ou remover o 
clorador da água

     D E S TA Q U E S:
• Dosagem ajustável graças a anel inferior rotativo.

• Termómetro integrado com resultados em C° e F°.

• Pinças integradas para manipular as pastilhas de cloro ou 
remover o clorador da água.

Anel giratório para 
ajuste de fluxo de cloro

Clorador flutuante p/ tabletes 
c/ termómetro FX PRO  

     Descrição:  Com um design distinto e termómetro incorporado, cuide da sua 
piscina com eficácia e durante muito tempo com cloro ou bromo.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Clorador flutuante p/ tabletes 
c/ termómetro FX PRO 8794013 Un. 8,80 €

Termômetro 
integrado com
leitura precisa 
de F ° e C °

Tampa  de acesso
simples

     D E S TA Q U E S:
• Dosagem ajustável graças a anel inferior rotativo.

• Termómetro integrado com resultados em C° e F°.

Anel giratório para 
ajuste de fluxo de cloro

Novi-
dade

Clorador flutuante p/ tabletes 
c/ termómetro e pinça FX PRO  

     Descrição:  Com um design distinto e termómetro incorporado, cuide da sua 
piscina com eficácia e durante muito tempo com cloro ou bromo.

Tampa  de acesso
simples
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Novi-
dade

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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GAMA FX PRO

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Termómetro flutuante 27 cm FX PRO 8794016 Un. 13,00 €

Corda para fixaçãoNúmeros
grandes para
melhor leitura

Boia de flutuação

     D E S TA Q U E S:
• Corda incluida para fixação do termómetro.

• Flutuante.

• Leitura fácil graças a números de tamanho grande.

Termómetro flutuante 
19,5 cm FX PRO  

     Descrição: Descubra rapidamente se a água está convidativa para tomar um 
banho ou não. Com os termómetros flutuantes FX Pro poderá verificar rápida 
e facilmente a temperatura da água.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Termómetro flutuante 19,5 cm FX PRO 8794015 Un. 6,00 €

Corda para fixaçãoNúmeros
grandes para
melhor leitura

Boia de flutuação

     D E S TA Q U E S:
• Corda incluida para fixação do termómetro.

• Flutuante.

• Leitura fácil graças a números de tamanho grande.

Novi-
dade

Termómetro flutuante 
27 cm FX PRO  

     Descrição: Descubra rapidamente se a água está convidativa para tomar um 
banho ou não. Com os termómetros flutuantes FX Pro poderá verificar rápida 
e facilmente a temperatura da água.
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Aspirador manual

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Limpa fundos rígido profissional em 
alumínio 82020 Unid. 59,00 €

Limpa fundos rígido em alumínio 82082 Un. 29,00 €

Limpa fundos rígido em alumínio 82082 Cx. 6 Un. 26,00 €

Limpa fundos flexível deluxe 82019 Un. 23,90 €

Limpa fundos flexível deluxe 82019 Cx. 12 Un. 22,25 €

Apanha folhas de superfície

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Apanha folhas de superfície plano reforçado 82001 Un. 8,75 €

Apanha folhas de superfície plano reforçado 82001 Cx. 6 Un. 8,05€

Apanha folhas de fundo

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Apanha folhas de fundo bolsa reforçado 826101 Un. 11,00 €

Apanha folhas de fundo bolsa reforçado 826101 Cx. 6 Un. 10,15 €

Haste extensível 1,4 mm de espessura

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Haste extensível profissional 4,8 m 82067 Un. 49,00 €

Haste extensível profissional 4,8 m 82067 Cx. 10 Un. 45,10 €

Peça de aperto 82079 Un. 5,30 €
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82082

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

82020

82019

GAMA EP

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
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ASPIRADOR VENTURI c/ haste de 135 cm em alumínio

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Limpa fundos venturi c/ haste 1,35 m 82080 Un. 19,90 €

Limpa fundos venturi c/ haste 1,35 m 82080 cx. 6 Un. 18,30 €

Mangueira flutuante

Racord enlace
AC

ES
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 D
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

Escova

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Escova limpa paredes reforçada 86014 Un. 14,70 €

Escova limpa paredes reforçada 86014 Cx. 6 unid. 13,50 €

Escova

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Escova limpa paredes aço inox. anti-algas 82792 Un. 9,50 €

Escova limpa paredes aço inox. anti-algas 82792 Cx. 12 Un. 8,85 €

Mangueira 225 g por metro

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Mangueira flutuante ø38 mm de 8 m 83001 Un. 33,00 €

Mangueira flutuante ø38 mm de 10 m 83002 Un. 37,00 €

Mangueira flutuante ø38 mm de 12 m 83003 Un. 41,00 €

Mangueira flutuante ø38 mm de 30 m 83004 Un. 89,90 €

Terminal de mangueira flutuante 83005 Un. 2,35 €

Racord enlace p/ Mangueira 82005 Un. 6,90 €
Um dos terminais de todos os nossos modelos de mangueiras é sempre rotativo, exceto no modelo de 30 metros no qual são os dois.

GAMA EP

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
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Aspirador manual

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Limpa fundos triangular 82030 Un. 13,90 €

Limpa fundos triangular 82030 Cx. 12 Un. 12,95 €

Limpa fundos rígido meia lua 82029 Un. 13,00 €

Limpa fundos rígido meia lua 82029 Cx. 12 Un. 11,95 €

Limpa fundos rígido meia lua c/ escova 82032 Un. 17,80 €

Limpa fundos rígido meia lua c/ escova 82032 Cx. 6 Un. 16,35 €

Limpa fundos flexível c/ escova total 82075 Un. 19,90 €

Limpa fundos flexível c/ escova total 82075 Cx. 6 Un. 18,30 €

Limpa fundos flexível 82077 Un. 17,90 €

Limpa fundos flexível 82077 Cx. 12 Un. 16,50 €

Apanha folhas de superfície

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Apanha folhas plano pequeno 820011 Un. 3,99 €

Apanha folhas plano pequeno 820011 Cx. 6 Un. 3,70 €

Apanha folhas plano c/ cabo 82002 Un. 8,60 €

Apanha folhas plano c/ cabo 82002 Cx. 12 Un. 7,90 €

Apanha folhas de fundo 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Apanha folhas de fundo ES 826102 Un. 6,40 €

Apanha folhas de fundo ES 826102 Cx. 12 Un. 5,90 €

82030

82029

82075

82077

82032

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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Haste extensível espessura alumínio 1,1 mm 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Haste extensível 2,44 m 82751 Un. 18,00 €
Haste extensível 2,44 m 82751 Cx. 10 Un. 16,60 €
Haste extensível 3,60 m 82753 Un. 25,00 €
Haste extensível 3,60 m 82753 Cx. 10 Un. 23,00 €
Haste extensível 4,8 m 82755 Un. 31,00 €
Haste extensível 4,8 m 82755 Cx. 10 Un. 28,50 €
Haste extensível 7,2 m 82754 Un. 72,50 €
Peça de aperto 82078 Un. 3,65 €

Conjunto de limpeza

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Kit de acessórios de limpeza c/ teste pH-Cl 82028 Un. 41,00 €

Kit de acessórios de limpeza c/ teste pH-Cl 82028 Cx. 6 Un. 37,70 €

Escovas & esponjas

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Escova limpa paredes 18” 86002 Un. 5,95 €
Escova limpa paredes 18” 86002 Cx. 6 Un. 5,45 €
Escova de mão limpa paredes 82034 Un. 3,05 €
Escova de mão limpa paredes 82034 Cx. 12 Un. 2,80 €
Peça de limpeza de filtros de cartucho 82224 Un. 11,95 €
Peça de limpeza de filtros de cartucho 82224 Cx. 12 Un. 11,00 €
Luva de limpeza 82225 Un. 6,50 €
Luva de limpeza 82225 Cx. 12 Un. 5,95 €
Esponja de linha de água 82033 Un. 2,50 €
Esponja de linha de água 82033 Cx. 12 Un. 2,30 €

MangueiraMangueira 190 g por metro

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Mangueira flutuante 6 m ES 83013 Un. 20,30 €

Mangueira flutuante 8 m ES 83012 Un. 22,30 €

Mangueira flutuante 10 m ES 83014 Un. 27,30 €

Mangueira flutuante 12 m ES 83015 Un. 31,30 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

86002

82034

82033

82224

82225
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ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
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Pool’Gom

     Descrição: A borracha Pool’Gom é uma forma eficiente, económica e prática de eliminar a sujidade 
da linha de água e encastráveis da sua piscina sem a utilização de detergentes ou produtos químicos. 
Construída a partir de um material patenteado cuja superfície enrijece quando humedecida. 

     Modo de utilização: O Pool’Gom deve ser utilizado exatamente como uma borracha de apagar 
normal, basta molhar uma ponta e esfregar a zona a ser limpa. Recomendamos que não seja utilizado 
em zonas envernizadas ou frágeis. Em caso de dúvida realize um teste numa zona pouco visível. 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Pool’Gom 84503 Un. 8,15 €

c/ expositor 84503 Cx. 36 Un. 7,50 €

Pool’Gom XL 8450300 Un. 25,00 €

Recarga Pool’Gom XL 8450301 Un. 8,10 €

Net’Skim

     Descrição: É um pré-filtro que se pode utilizar em todos os pré-cestos de skimmer até 24 cm de 
diâmetro. Retém grãos e resíduos que se acumulam na superfície da água, simplificando o trabalho 
entediante de limpar o cesto e ao mesmo tempo que protege a bomba. O seu sistema patenteado de 
dupla fixação, assim como a sua rede especializada de 250-300 mícrons garantem resultados ótimos.

     Modo de utilização: Aperte o fixador em forma de T e insira-o na rede do cesto. Prenda o fixador 
no fundo do cesto. Coloque a pastilhas de cloro no fundo do cesto ANTES de esticar o elástico do 
Net’Skim à volta da sua face superior. Volte a inserir o cesto, com o Net’Skim instalado, no skimmer.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Net’Skim 84501 Un. 13,00 €

Water Lily

     Descrição: Colocada no cesto do skimmer, a Water Lily absorve e retém todas as substâncias oleosas 
trazidas pela água em circulação. Ao longo do tempo, começa a mudar de cor de acordo com a 
poluição da água. Protege a linha e purifica a superfície da água.

     Modo de utilização: Coloque a Water Lily na superfície da água dentro do cesto do skimmer, 
trocando-a  a cada três a cinco semanas dependendo do grau de utilização da piscina. Em caso de 
utilização intensiva recomendamos a utilização de duas ou mais unidades para uma melhor eficácia.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Water Lily 84502 Un. 11,70 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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MATERIAL DE LIMPEZA

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
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Termómetros

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Termómetro flutuante circular, escalas ºC e ºF 82037 Un. 18,50 €

Termómetro c/ figura animal, escalas ºC e ºF 82012 Un. 4,30 €

Termómetro c/ figura animal, escalas ºC e ºF 82012 Cx. 12 Un. 4,00 €

Termómetro azul médio, escalas ºC e ºF 82035 Unid. 2,70 €

Termómetro azul médio, escalas ºC e ºF 82035 Cx. 12 Un. 2,50 €

Termómetro branco flutuante, escalas ºC e ºF 82036 Un. 2,80 €

Termómetro branco flutuante, escalas ºC e ºF 82036 Cx. 12 Un. 2,60 €

Doseadores flutuantes

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Doseador flutuante para tabletes 82203 Un. 4,80 €

Doseador flutuante para tabletes 82203 Cx. 12 Un. 4,4 €

Doseador flutuante para tabletes c/ termómetro 82054 Un. 7,80 €

Doseador flutuante para tabletes c/ termómetro 82054 Cx. 6 Un. 7,15 €

Complementos, peças e reparação  
de fugas/ruturas

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 
Kit reparação p/ liner 85134 Un. 5,30 €

Cabo de limpa fundos standard 82061 Un. 2,20 €

Cavilha de roda p/ limpa fundos 82062 3 Un. 0,95 €

Roda p/ limpa fundos 82065 4 Un. 2,70 €

Clip em V branco para limpa fundos deluxe 86001 3 Un. 1,05 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

822031

85134

860018206582062

82061

82203

82054

82012

82037

82035 82036
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PLEMENTOS, PEÇAS E REPARAÇÃO DE FUGAS/RUTURAS

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
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“A limpeza da piscina 
é ainda mais eficiente 

se tiver a ajuda 
dos equipamentos 

adequados”
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ASPIRADORES 
ELÉTRICOS:
AUTONOMIA E 
POTÊNCIA

ligar a bomba e o filtro tornando-se até recomendá-
vel manter os mesmos desligados para permitir que a 
sujidade se acumule no fundo da piscina. Uma van-
tagem especifica do robot limpa fundos é o seu fil-
tro incorporado, o qual é facilmente limpo. O saco 
de filtro incorporado ou cartucho consegue em 
alguns casos aspirar partículas até 2 micrómetros.

Instalação
Posicione a caixa de comando, caso o seu aspira-
dor a tenha, na uma distância de pelo menos 3,5 m 
da borda da piscina. Ligue o aspirador e o cabo flu-
tuador à caixa de comando com um cabo de rede 
elétrica protegida por um dispositivo diferencial 
de proteção de corrente residual com um máximo 
de 30 mA (funcionamento a baixa tensão). Ajuste 
o ciclo de limpeza através da caixa de comando.

Como funcionam?
Um transformador é ligado a uma tomada de pa-
rede e um cabo de comprimento variável sai do ro-
bot até ao transformador. O transformador recebe 
220 volts da sua tomada e “transforma-a” para 
um valor muito mais seguro para utilizar perto 
da água de cerca de 24-30V. Esta baixa voltagem 
permite o funcionamento do robot movendo os 
motores elétricos contidos no mesmo. Estes, as-
piram a água que passa debaixo do equipamento 
e deslocando-a para o topo ou traseira do robot. 

Os robots mais avançados e elaborados são con-
trolados por microprocessadores e/ou sensores 
para ajustar a transição do fundo para a parede, 
sendo que alguns conseguem subir à linha de 
água e esfregar a parede. 

Vantagens
Sendo que os robots elétricos são o único tipo de lim-
pa fundos que não estão ligados de qualquer forma 
ao sistema de filtração da piscina, não produzem 
qualquer resistência ou contracorrente no equipa-
mento de filtração da mesma. Deixa de ser necessário 

Os aspiradores/robots elétricos são a opção de 
topo para quem procura uma limpeza rápida, po-
tente e eficiente da piscina. Funcionam indepen-
dentemente do sistema de filtração recolhendo 
a sujidade no seu próprio filtro de forma com-
pletamente autónoma. As versões de topo vêm 
equipadas com capacidades de aprendizagem 
eletrónica impressionante, detetando e acedendo 
a todos os recantos da piscina, subindo paredes e 
limpando a linha de água.

São denominados robots devido às potentes 
características mecânicas, chips e sensores que 
incorporam e utilizam na sua principal tarefa: 
manter a sua piscina limpa.

Características 
Gerais

ES Lynx AQUAVAC 650 TigerShark 2 TigerShark SharkVac XL Pilot
BWT 
B100

BWT 
B200

BWT 
D600

Tamanho da piscina 10 x 5 m 12 x 6 m 25 x 12 m 12 x 6 m

Comprimento
do cabo 16 m (13+3) 17 m 30 m 16,76 m 18 m 16 m 18 m

Zona de limpeza
Fundo, paredes e 

linha de água
Fundo, paredes e 

linha de água
Fundo e paredes Fundo e paredes

Fundo, paredes e 
linha de água

Fundo
Fundo, paredes e 

linha de água
Fundo, paredes e 

linha de água

Tração 4 x 2 6 x 6 Lagartas 4 x 4 Lagartas

Ciclo 2h 2h30 7h 4h 3h 1h30 2h 2h30

Carrinho de 
transporte - * - * - *

Deslocação Pré-programado

Programação de 
limpeza

- * - *

* incluido  /   - não incluido/disponível
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LYNX

     Descrição: O robot Lynx está equipado com as mais recentes tecnologias, incluindo a 
aspiração FOCUS FLOW para concentrar todo o poder de sucção e garantir uma limpeza 
perfeita. Projetado para piscinas de até 10 m x 5 m e 2,50 m de profundidade, a unidade 
possui um cesto de filtração de alta capacidade. Com as suas escovas suaves, vai aspirar as 
impurezas no chão, paredes ou linha de água.

I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

Área de limpeza Fundo,   paredes e linha de água

Piscinas até 10 x 5 m

Ciclo de limpeza 2 horas

Tipos de superfície Todos os tipos

Comprimento do cabo 16 m (13 m+3 m)

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Autónomo ligado a 230 V

Deslocação Pré-programado

Sistema de tração 2 rodas motrizes

Transmissão Engrenagens

Escovas Sim

Tipo de filtro / acesso Filtro rígido com acesso pelo topo

Potência absorvida menos que 100 W

Dimensões do aspirador 41 x 37 x 34 cm

Lift System Não

Indicador de filtro cheio Não

     D E S TA Q U E S:
•  Particularmente económico devido ao 

baixo consumo de energia.
•  Como não está ligado ao sitema filtração, 

o robot elétrico Lynx pode adaptar-se a 
qualquer piscina de até 10 x 5 m.

•  Movendo-se autonomamente na piscina, 
as impurezas são coletadas no seu filtro. 
Também é capaz de coletar partículas 
finas usando um filtro opcional.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Lynx 845000 Un. 670,00 €
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EQUIPAMENTOS  DE LIMPEZA
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AQUAVAC 650

     Descrição: Enquanto outros produtos de limpeza podem perder a capacidade de sucção, 
resultando em perdas de eficiência, os robots de limpeza AquaVac 6 Series mantêm a 
potência de aspiração constante em todos os momentos. Os seus 18 hidrociclones formam 
uma espiral de sucção, criando força mais do que suficiente para captar até a sujidade 
e detritos mais problemáticos. Os robots de limpeza AquaVac 6 Series não só mantêm 
a piscina impecável - também poupam tempo. Para remover detritos, basta apertar a 
trava de libertação rápida, observar enquanto o compartimento de limpeza esvazia-se 
automaticamente e enxaguar de seguida.

I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

AQUAVAC 650

Área de limpeza Fundo e paredes e linha de água

Piscinas até 12 x 6 m

Horário de limpeza Modo automático a cada 48 horas

Tipos de superfície Todos os tipos

Comprimento do cabo 17 m

Operação Wi-Fi Sim

Controlo remoto baseado em aplicativo com a função 
SpotClean

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Autónomo ligado a 230 V

Deslocação Pré-programado 

Sistema de tração 6 rolos robustos

Transmissão Hexadrive™

Escovas Sim

Segurança
Sistema praia, paragem 
automática fora da água

Tipo de filtro Sistema TouchFree

Alimentação 120V - 240V / 50 - 60 Hz

Dimensões do aspirador 44 x 38 x 32 cm

Capacidade do filtro Funcionamento sem filtro

Sistema Tug and Catch Retrieval Sim

Indicador de filtro cheio Sim

Peso 9,5 kg

Sistema Light Show Sim

Diagnóstico de serviço Sim

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

AQUAVAC 650 84130001 Un. 1.900,00 €

     D E S TA Q U E S:
•  Potência de sucção constante.
• Funciona em qualquer superfície de   
 piscina.
•  Controlável pelo telemóvel.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.
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TigerShark 2®

     Descrição: O robot limpa fundos TigerShark® 2 é perfeito para piscinas de maiores 
dimensões. Calcula o tamanho da piscina com um computador integrado para um trajeto 
de limpeza mais eficiente. A capacidade do equipamento de limpar durante 7 horas 
consecutivas dá-lhe tempo suficiente para limpar piscinas maiores de uma forma correta. 
Tem bombas potentes integradas que aspiram sujidade e resíduos ao mesmo tempo 
que limpam o fundo e paredes da piscina. Destaca-se pelo sistema patenteado de fácil 
remoção do cartucho de limpeza que pode ser limpo simplesmente com uma mangueira 
de jardim.

I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

Área de limpeza Fundo, paredes e linha de água

Piscinas até 25 x 12 m

Ciclo de limpeza 7 horas

Tipos de superfície Todos os tipos

Comprimento do cabo 30 m

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Ligação a 220 V

Deslocação Pré-programado

Sistema de tração Lagartas

Transmissão Engrenagens

Dimensões do aspirador (C x L x A) 28 x 41 x 41 cm

Carrinho de transporte Não

Tipo de filtro / acesso Filtro rígido com acesso pelo topo

Tensão de alimentação do sistema de controlo 220 V ~ 50 / 60 Hz

Tensão de alimentação do aspirador 24 VDC

Peso do aspirador 9,75 kg

Comando à distância Não

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

TigerShark 2 841981 Un. 1.790,00 €

Acessórios & Opcionais

Filtro p/ TigerShark 2 84410 pack 2 Un. 55,00 €

Esponja p/ Tigershark 2 84020153 Un. 70,00 €

Correia p/ Tigershark  2 84401 Un. 45,00 €

Carrinho de transporte 84198 Un. 125,00 €

     D E S TA Q U E S:
•  Computador integrado inteligente que 

calcula o tamanho da piscina e o trajeto 
de limpeza mais eficiente.

•  Ciclo de limpeza de 7 horas  
pré-programado que se desliga 
automaticamente quando termina.

•  Motor que utiliza menos energia e é mais 
eficiente que outros robots.

Carrinho de transporte 
Opcional

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.
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TigerShark

     Descrição: O robot limpa fundos TigerShark é uma solução completa de limpeza para 
piscinas residenciais. Um robot com um desempenho praticamente imbatível na sua gama 
de preço, tem um microprocessador integrado para um trajeto de limpeza otimizado. 
Com um ciclo de 4 horas de duração, a limpeza das paredes, fundo e linha de água está 
assegurada.

I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

Área de limpeza Fundo, paredes e linha de água

Piscinas até 12 x 6 m

Ciclo de limpeza 4 horas

Tipos de superfície Todos os tipos

Comprimento do cabo 16,76 m

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Ligação a 220 V

Deslocação Pré-programado

Sistema de tração Lagartas

Transmissão Engrenagens

Dimensões do aspirador (C x L x A) 28 x 41 x 41 cm

Carrinho de transporte Não

Tipo de filtro / acesso Filtro rígido com acesso pelo topo

Tensão de alimentação do sistema de controlo 220 V ~ 50 / 60 Hz

Tensão de alimentação do aspirador 24 VDC

Peso do aspirador 11,4 kg

Comando à distância Não

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

TigerShark 84197 Un. 960,00 €

Acessórios & Opcionais

Carrinho de transporte 84198 Un. 125,00 €

Filtro 84410 pack 2 Un. 55,00 €

Correia 84401 Un. 45,00 €

     D E S TA Q U E S:
•  Computador integrado inteligente que 

calcula o tamanho da piscina e o trajeto 
de limpeza mais eficiente.

•  Ciclo de limpeza de 4 horas  
pré-programado que se desliga 
automaticamente quando termina.

•  Motor que utiliza menos energia e é mais 
eficiente que outros robots.

Carrinho de transporte 
Opcional

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.
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SharkVac XL Pilot

     Descrição: Simples, rápido e muito eficaz, o SharkVac XL Pilot constitui uma nova geração 
de robots elétricos da Hayward. Manutenção fácil graças a uma substituição muito simples 
dos rolos e a um acesso aos painéis filtrantes pela parte superior, quase instantâneo. É um 
robot inteligente que calcula automaticamente a forma e o tamanho da sua piscina de 
modo a garantir tempos de limpeza reduzidos.

I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

Área de limpeza Fundo, paredes e linha de água

Piscinas até 12 x 6 m

Ciclo de limpeza 3 horas

Tipos de superfície Todos os tipos

Comprimento do cabo 18 m

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Ligação a 220 V

Deslocação Pré-programado

Sistema de tração Lagartas

Transmissão Engrenagens

Dimensões do aspirador (C x L x A) 28 x 41 x 41 cm

Carrinho de transporte Sim

Tipo de filtro / acesso Filtro rígido com acesso pelo topo

Tensão de alimentação do sistema de 
controlo

220 V ~ 50 / 60 Hz

Tensão de alimentação do aspirador 24 VDC

Peso do aspirador 12,35 kg

Comando à distância Não

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

SharkVac XL Pilot 84602 Un. 1.150,00 €

Acessórios & Opcionais

Rolo de esponja completo 84020563 Un. 70,00 €

Correia 84020300 Un. 35,00 €

     D E S TA Q U E S:
• Apto para qualquer tipo de fundo.
•  Possibilidade de seleção de programa de 

limpeza para fundo apenas ou fundo e 
paredes.

•  Sistema simplificado de transmissão 
equipado de rolamentos anti corrosão 
para maior fiabilidade.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.

EQ
UI

PA
M

EN
TO

S D
E L

IM
PE

ZA

ASPIRADORES ELÉTRICOS

EQUIPAMENTOS  DE LIMPEZA



298  |  ecopool catálogo 2021

B100 & B200

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

B100 8639005 Un. 850,00 €

B200 8639010 Un. 1.050,00 €

     D E S TA Q U E S:
• Apto para limpeza do fundo (B100) e paredes e 

linha de água (B200) de piscinas pequenas ou 
sobreelevadas.

• Limpeza rápida graças ao ciclo de apenas uma 
hora e meia.

• Sistema Smart Navigation composto de um 
giroscópio e um algoritmo que analisa e deteta 
obstáculos e computoriza então o caminho de 
limpeza.

• Filtração ultrafina graças ao filtro patenteado 
4D de três dimensões que limpa até quatro 
vezes melhor que outros no mercado. 

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.
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ASPIRADORES ELÉTRICOS

EQUIPAMENTOS  DE LIMPEZA

I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

B100 B200

Área de limpeza Fundo Fundo, paredes e linha 
de água

Piscinas até 12 x 6 m

Ciclo de limpeza 1h30 1h30 ou 2 horas

Tipos de superfície Todos os tipos

Comprimento do cabo 16 m

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Autónomo ligado a 230 V

Deslocação Pré-programado

Sistema de tração 4 rodas motrizes

Transmissão Engrenagens

Escovas Sim

Dimensões do aspirador 35,5 x 41 x 31,1 cm

Tipo de filtro / acesso Filtro 4D c/ membrana fina de acesso pelo topo

Tensão de alimentação do sistema de 
controlo

200-240 VAC ; 50 Hz

Sistema Swivel Sim

Peso B100: 9,5 kg B200: 10,5 kg

Superfície filtragem / capacidade de 
filtragem

Ajustável até duplicar a potência de aspiração

B100

B200

VISUALIZAR EM AÇÃO

Novi-
dade

     Descrição: A gama da BWT de robots de aspiração elétricos disponibilizam performance, 
estética, funcionalidade a um valor ainda mais apetecível. Ideais para piscinas pequenas 
ou sobreelevadas, o B100 ou o B200 irão atender perfeitamente às suas necessidades e 
garantir-lhe uma limpeza ótima.
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ASPIRADORES ELÉTRICOS

EQUIPAMENTOS  DE LIMPEZA

Novi-
dade

D600

     Descrição: : O novo robot de limpeza BWT D600 representa o estado da arte na limpeza 
das superfícies da piscina associado a um design simplesmente deslumbrante. Possui um 
sistema de LEDs que tornará o seu funcionamento noturno um prazer, aspiração líder de 
mercado, manobrabilidade extreme e deslocação inteligente.  

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

D600 8639011 Un. 1.490,00 €

     D E S TA Q U E S:
• Módulo Bluetooth que permite o seu controlo 

através de aplicação gratuita.

• Quatro esponjas em PVA que permitem-
lhe adaptar-se perfeitamente a todas as 
superfícies.

• Aspiração rápida e inteligente graças ao 
sistema Smart Navigation exclusivo.

• Carrinho incluido.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.
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I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

D600

Área de limpeza Fundo, paredes e linha de água

Piscinas até 12 x 6 m

Ciclo de limpeza 1h30, 2 horas ou 2h30

Tipos de superfície Todos os tipos

Comprimento do cabo 18 m

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Autónomo ligado a 230 V

Deslocação Pré-programado

Sistema de tração Lagartas

Transmissão Engrenagens

Escovas Sim

Dimensões do aspirador 44 x 39,1 x 25,5 cm

Tipo de filtro / acesso Filtro 4D c/ membrana fina

Número de motores 2 equipados com tecnologia Breezer

Tensão de alimentação do sistema de 
controlo

200-240 VAC ; 50 Hz

Sistema Swivel Sim

Peso 11 kg

Superfície filtragem / capacidade de 
filtragem

Ajustável até duplicar a potência de aspiração

VISUALIZAR EM AÇÃO
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ASPIRADORES 
HIDRÁULICOS: 
ECONÓMICOS, 
SIMPLES E EFI-
CAZES
Os limpa fundos hidráulicos de sucção são equi-
pamentos que se ligam diretamente ao sistema 
de filtração da sua piscina. Esta ligação é nor-
malmente realizada através do skimmer ha-
vendo algumas piscinas que têm uma linha de 
aspiração dedicada. Um limpa fundos hidráulico 
de sucção funciona como se tivesse um aspira-
dor ligado ao sistema de filtração da piscina, 
movendo-se pelo fundo e parede (dependendo 
do modelo) da sua piscina e limpando todos os 
resíduos que encontra.

Os equipamentos de aspiração hidráulicos são por 
norma muito económicos quando comparados 
com os equipamentos elétricos, apesar de terem 
algumas limitações tecnológicas.

Instalação
Os limpa fundos hidráulicos são ligados direta-
mente à tomada de aspiração ou ao skimmer da 
piscina sem equipamento adicional. O compri-
mento do tubo devidamente adaptado à piscina 
deverá ser igual à maior distância a partir do 
ponto de ligação (tomada de aspiração ou skim-
mer) e o ponto mais distante da piscina com uma 
margem de segurança de um metro. Para garantir 
um funcionamento ótimo do seu limpa fundos 
hidráulico, garanta que tem potência necessária 
na bomba e caudal suficiente no local de ligação 
do aspirador.

Como funcionam?
Um limpa fundos de sucção é movido pela pressão 
criada pelo seu próprio sistema de filtração. Numa 
primeira fase, a bomba da piscina aspira a água de 
várias partes da sua piscina através da canalização 
existente. Esta água é levada pela tubagem até ao 
filtro onde é limpa e filtrada. Posteriormente, sai 
do filtro e é levada de novo para a piscina.

O equipamento hidráulico é capaz de ser ligado 
efetivamente ao seu sistema aumentando a eficá-
cia da aspiração pois direciona o vácuo criado pela 
bomba por toda a piscina.

Vantagens
A deslocação do limpa fundos hidráulico por toda 
a piscina permite capturar aqueles resíduos que 
se alojaram em locais onde o seu sistema de filtra-
ção não consegue aspirar eficazmente quer sejam 
cantos, paredes/linha de flutuação, etc. Esta ação, 
ao apanhar os detritos mais pequenos, também 
reduz significativamente a necessidade de esfre-
gar os fundos e as paredes.

Características Gerais Navigator
PRO V-FLEX DV 4000

Tamanho da piscina 12 x 6 m 10 x 5 m

Comprimento da mangueira 12 m 12 m

Zona de limpeza Fundo e paredes Fundo 

Potência mínima da bomba 0,75 CV 0,75 CV

Deslocação Aleatória Aleatória
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Ver video online como funciona

Navigator® PRO V-FLEX®

     Descrição: O renovado e atualizado Navigator®, agora Navigator V-Flex®, destaca-se 
pela sua tecnologia patenteada de lâminas de sucção flexíveis para uma limpeza potente 
e ininterrupta. A sua boca de sucção larga e design com asas laterais permite criar uma 
potência aspiradora constante com requisitos de caudal inferiores; ideal para poupança 
energética com bombas de velocidade variável.

I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

Área de limpeza Fundo e paredes

Piscinas até 12 x 6 m

Ciclo de limpeza 3 ciclos de 2 horas

Tipos de superfície Todos os tipos

Tamanho da Mangueira 12 m

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Equipamento de filtragem da piscina

Deslocação Aleatória

Sistema de funcionamento Aspiração mecânica: turbina de aspiração V-Flex

Instalação Pelo utilizador numa linha dedicada  
ou no skimmer

Dimensões do aspirador (C x L x A) 103 x 34 x 30 cm

Peso do aspirador (cabeçal) 9,1 kg

Capacidade de filtragem Circuito de filtragem da piscina

Potência mínima requerida da bomba  
de filtragem

0,75 CV

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Navigator® V-Flex® 8409411 Un. 390,00 €

     D E S TA Q U E S:
• Sistema de deslocação SmartDrive®, garantindo 

uma aspiração consistente, eficaz e sem 
emaranhamento da mangueira de sucção.

• Funcionamento através do sistema de filtração 
existente. Sem necessidade de sacos de 
filtração e com menos partes de desgaste.

• Instalação completa e colocação em 
funcionamento em minutos.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.
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DV4000

     Descrição: O aspirador hidráulico DV4000, da reconhecida Hayward, aspira sujidade e 
resíduos indesejados numa única passagem. Com agilidade e eficiência, utiliza o sistema 
de filtração existente da piscina para limpar pó, ramos, folhas, pequenos detritos e outros. 

I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

Área de limpeza Fundo

Piscinas até 10 x 5 m

Ciclo de limpeza 3 ciclos de 2 horas

Tipos de superfície Todos os tipos

Tamanho da Mangueira 12 m

*A piscina poderá ter condições específicas que impossibilitam o robot de subir as paredes

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Equipamento de filtragem da piscina

Deslocação Aleatória

Sistema de funcionamento Aspiração mecânica por Diafragma 

Instalação
Pelo utilizador numa linha dedicada  

ou no skimmer

Largura de trabalho 45 cm

Peso do aspirador (cabeçal) 1,5 kg

Capacidade de filtragem Circuito de filtragem da piscina

Potência mínima requerida da bomba  
de filtragem

0,75 CV

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

DV4000 841982 Un. 169,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.

     D E S TA Q U E S:
• Limpa o chão da sua piscina automaticamente.

• Funcionamento através do sistema de filtração 
existente. Sem necessidade de sacos de 
filtração e com menos partes de desgaste.

• Funcionamento silencioso sem sons de 
pulsação.

• Instalação em minutos sem necessidade de 
ferramentas especiais.

EQ
UI

PA
M

EN
TO

S D
E L

IM
PE

ZA

ASPIRADORES HIDRÁULICOS

EQUIPAMENTOS  DE LIMPEZA
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ASPIRADORES MANUAIS

EQUIPAMENTOS  DE LIMPEZA

I N F O R M A Ç Ã O  G E R A L

Área de limpeza Fundo e paredes

Piscinas até Recomendado para pequenas piscinas e spas

Ciclo de limpeza Manual

Tipos de superfície Todos os tipos

Tamanho da Mangueira Não necessita

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fonte de energia Manual

Instalação Pelo utilizador

Tipo de resíduos aspirados Poeira, insetos, gravilha, folhas, etc.

Dimensões do aspirador (C x L x A) 7 x 7 x 148 cm

Peso do aspirador (cabeçal) 1,2 kg

Superfície filtrante Filtro independente

A C E S S Ó R I O S  I N C L U Í D O S

Apanha folhas Boca de escova

Boca normal e Boca larga Suporte de parede

EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES MANUAIS

Limpa fundos SPA

    Descrição: Movido apenas pelo movimento do utilizador, mergulhe simplesmente 
o limpa fundos na piscina ou spa e bombeie a manivela. Não requer mangueiras ou
engates complicados. Este aspirador irá remover praticamente qualquer resíduo
à medida que o direciona. Vem completo com apanha folhas, boca de escova, boca
normal, boca larga e suporte de parede.

    D E S TA Q U E S:
•  Sem necessidade de instalação, 

mangueiras ou outros acessórios.
•  Completo com apanha folhas, boca 

de escova, boca normal, boca larga e
suporte de parede.DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Limpa fundos SPA 82055 Un. 44,25 €

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € 

Limpa fundos SPA 82055 Un. 29,80 €
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“Uma cobertura otimiza 
o efeito dos tratamentos 
químicos e de desinfeção, 
além de proteger a água da 

queda de sujidade.”
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AQUECIMENTO 
E COBERTURAS

Vantagens de 
aquecer a sua 
piscina
A sua piscina pode dar-lhe muitos anos de rela-
xamento e diversão, ser um local apropriado para 
exercício e uma pausa refrescante no verão. No en-
tanto, os benefícios podem ser limitados se a água 
da piscina estiver muito fria. 

Aumente a sua época de banhos. Não há motivos 
para limitar a utilização da sua piscina a apenas 
alguns meses do ano. Ao aquecer a água da sua pis-
cina a uma temperatura mais confortável, pode na-
dar segura e saudavelmente mesmo quando a tem-
peratura exterior está baixa. No caso de o inverno 
ser excecionalmente ligeiro, pode mesmo estender 
a época de banhos durante todo o ano.

A temperatura da água em piscinas não-aquecidas 
cai severamente com o passar do tempo. Numa 
calorosa noite de Julho isto pode não ser um pro-
blema, mas o mesmo não pode ser dito noutras 
alturas do ano. Aquecer a sua piscina dá-lhe uma 
maior flexibilidade face à altura do dia em que pode 
desfrutar sozinho ou com convidados da água. Quer 
esteja a planear ser o anfitrião de uma festa notur-
na ou nadar ao raiar do sol, pode estar descansado 
que a temperatura da água estará ao nível certo.

Experiencie benefícios de saúde melhorados. Nadar 
é um bom exercício para pessoas de todas as idades 
pois possibilita um exercício aeróbico de baixo im-
pacto nas articulações. De facto, a aeróbica na água 
é um tipo de exercício que é comummente sugerido 
para pessoas mais velhas e outras com problemas 
de mobilidade. No entanto, a água fria tem a des-
vantagem de causar tremores o que leva problemas 
respiratórios naqueles com sistemas imunitários 
fragilizados, tais como crianças ou idosos. A água 
fria também pode causar dores nas articulações da-
queles que sofrem de artrite. Por outro lado, uma 
piscina aquecida oferece benefícios terapêuticos, 
ajuda a relaxar músculos doridos, e convida os 
banhistas a exercitarem-se durante períodos mais 
longos na água.

As bombas de calor
As bombas de calor são, incontestavelmente, uma 
das formas mais eficientes e económicas de aquecer 
a sua piscina. Como as bombas de calor removem 
o calor já existente no ar para aquecer a piscina, o 
gasto energético é substancialmente inferior quan-
do comparado com outros métodos (aquecimento a 
gás ou elétrico). Então, quanto mais quente e sola-
rengo estiver, melhor. Basicamente, fazem o mes-
mo trabalho de outros métodos de aquecimento da 
água,  a uma fração do custo – esta é usualmente 
uma das principais preocupações do proprietário da 
piscina.

O seu princípio de funcionamento é muito simples:
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FULL-INVERTER® 
As bombas de calor Fairland são movidas pela 
tecnologia única e patenteada FULL-INVERTER®. 
Ajustando a velocidade do compressor e da ventoi-
nha rotação a rotação, a bomba inteligentemente 
garante prestações elevadas a uma fração do custo 
das alternativas tradicionais. Esta tecnologia de 
ponta leva a que, funcionando mais devagar, poupa 
nos custos elétricos e aumenta a sua longevidade.

Construída para o 
mundo real
Tal como qualquer bomba de calor, um equipa-
mento FULL-INVERTER® irá inicialmente funcionar 
a 100% da sua capacidade de modo a atingir a 
temperatura alvo nos primeiros dias de trabalho. 
A poupança começa quando a temperatura alvo é 
atingida; neste momento, a bomba irá reduzir a seu 
ritmo de trabalho até 20% dado que apenas preci-
sa de compensar as perdas normais e habituais de 
calor da piscina.

Estima-se que a temperatura da água desce cerca 
de 0,5 a 1,5 graus Celsius diários enquanto que a 
bomba é capaz de aquecer até 2,2 graus Celsius 
em apenas 15 horas (dado um correto dimensio-
namento da bomba). O resultado? Um COP médio 
de 11,5, mais do dobro dos modelos On-Off (sem 
ajustamento inteligente) e um nível de ruído pra-
ticamente negligível.

  Até 10 vezes mais silenciosa
Ao funcionar a um ritmo médio inferior, uma bomba de calor Full-Inverter irá passar a maior parte do seu tempo 
num modo de trabalho praticamente imperceptível ao ouvido.

  Exemplo de funcionamento de bomba de calor Full-Inverter vs On-Off ao longo 
 de uma época de piscina de 6 meses

Respiração normal Quarto 
noturno silencioso

Frigorifico Conversa
normal

Máquina 
de lavar

Secador de cabeloSussurro

I N V E R T E R - P LU S

 Modo de funcionamento diário 
 (durante 180 dias de época de banhos) Durante os primeiros dias, a Full-Inverter irá trabalhar a 100% da  
 capacidade. Posteriormente, irá trabalhar a uma média de 50% da sua capacidade de modo a permitir um COP  
 de 11,5.

COP durante 
15 horas de 
aquecimento 
diárias (ao manter 
a temperatura da 
água)
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BOMBAS DE CALOR PARA
PISCINAS RESIDENCIAIS

AQUECIMENTO E COBERTURAS

C O N D I Ç Õ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  26 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  8 0 %

Potência fornecida (kW) 3,5

COP 5,5

C O N D I Ç Õ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  15 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  70 %

Potência fornecida (kW) 2,2

Potência absorvida (kW) 0,54

COP 4,1

Bombas de calor Mini SHP

     Descrição: A bomba de calor Mini SHP da Fairland é adequada para todas as famílias com uma 
piscina de superfície. Disfrute de água simplesmente apetecível no início da época de banhos com 
esta solução leve, fácil de instalar e simples de transportar. Com um design único e performance 
apropriada, a Mini SHP irá transformar a sua experiência na piscina.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Mini SPH03 813511000 Un. 650,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.

Novi-
dade
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     D E S TA Q U E S:
• Solução ideal para piscinas e spas acima do solo 

de 2 a 20 m3.

• Certificada CE.

• Fácil de conectar e usar.

• Funcionamento de 11 a 40°C.

• Proteções variadas para utilização segura.

• Inclui abraçadeiras e ligações.

Modelo SHP03

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Volume máximo piscina (m3) 20

Caudal médio de água (m3/h) 1 - 2

Ligação hidráulica Ø 32/38 mm

Alimentação elétrica 230V / 1 / 50Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 3,75

Pressão acústica a 10 m (dB(A)) 36

Dimensões L x C x A (mm) 412 x 367 x 425

Peso (kg) 24

• REFRIGER ANTE R32 AMIGO DO AMBIENTE.

CABO COM

INTERRUPTOR
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BOMBAS DE CALOR PARA
PISCINAS RESIDENCIAIS

AQUECIMENTO E COBERTURAS

C O N D I Ç Õ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  26 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  8 0 %

Potência fornecida (kW) 17,2 22

Potência absorvida (kW) 1,1 1,5

COP 15,1 ~ 7 14,6 ~ 6,8

C O N D I Ç Õ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  15 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  70 %

Potência fornecida (kW) 12,5 16

Potência absorvida (kW) 1,7 2,2

COP 7,4 ~ 5 7,3 ~ 4,7

Bombas de calor Inverter-plus vertical

     Descrição: A bomba de calor tradicional funciona a uma velocidade fixa, enquanto a bomba 
de calor com inverter funciona a um conjunto pré-programado de velocidades do compressor 
e ventoinha. Isto permite que a bomba de calor adapte-se às condições existentes e trabalhe a 
capacidades de aquecimento distintas.

     A Fairland Inverter-plus agora em formato vertical eleva este conceito ao próximo nível sendo 
movida totalmente pelo compressor e ventoinha inverter, que ajustam a velocidade hertz a hertz 
e a ventoinha volta a volta. Adapta-se inteligentemente à sua piscina com uma eficiência ótima 
e continua. 

     D E S TA Q U E S:
•  Classe de eficiência energética A enquanto 

mantém a temperatura da água da piscina.

•  Quando comparada com as performances 
comummente existentes no mercado, trabalha 
a metade do custo e a um décimo do ruído.

•  Indicadores em tempo real da velocidade de 
funcionamento e temperatura da água.

•  Arranque controlado, começando a 0 amperes 
e subindo gradualmente até à corrente 
nominal ao longo de dois minutos, prevenindo 
assim picos de corrente para o sistema elétrico 
doméstico.

•  Compressor Twin-rotary Mitsubishi, baseado 
no conceito inovador de dois rotores 
trabalhando em conjunto para balançar o 
torque e prevenir vibrações.

•  Tecnologia HP-BOOSTER, permitindo um 
COP até 20% superior a outras bombas 
convencionais.

•  Corpo em alumínio anodizado para um visual 
impressionante e resistência inigualável à 
corrosão.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

IPHR 17V – 17,2 kW 811135003 Un. 3.600,00 €

IPHR 21V – 22,0 kW 811135005 Un. 4.100,00 €

Modelo IPHR17V IPHR21V

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Volume máximo piscina (m3) 75 95

Caudal médio de água (m3/h) 7,5 9

Ligação hidráulica (mm) ø50

Alimentação elétrica 230V/ 1 /50Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 13,9 18,8

Intensidade max. Absorvida (A) 17,0 20,0

Cabo alimentação (mm2) 3x4 3x6

Pressão acústica a 10 m (db(A)) 33,9 34,4

Peso (kg) 72 88

Dimensões L x C x A (mm) 776 x 687 x 656 776 x 687 x 755

Limitado ao stock existente.
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Bombas de calor INVERX vertical

     Descrição: Após cinco anos de pesquisa e desenvolvimento a Fairland apresenta as suas novas 
bombas de calor InverX equipadas com a tecnologia TurboSilence. Incrementalmente sobre a 
tecnologia Full-Inverter, a tecnologia TurboSilence permite o equilíbrio perfeito entre o controlo 
inverter do compressor e a permutação de calor, tornando assim possível uma performance líder 
de mercado a um nível de ruído mínimo.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

IXCR36V VERTICAL - 13,5KW 811135019 Un. 2.990,00 €

IXCR46V VERTICAL - 17,5KW 811135021 Un. 3.590,00 €

IXCR80VT VERTICAL - 32KW 811135020 Un. 5.490,00 €

AQUECIMENTO E COBERTURAS

     D E S TA Q U E S:
• Sistema de controlo integrado para menos 

avarias e assistência mais fácil.

• Design poroso único que facilita a ventilação, 
permitindo a melhor permutação de calor, 
resistência e durabilidade.

• Painel de controlo inteligente com controlador 
WI-FI incluído.

• Funcionamento quatro estações.

• Inclui sinoblocos.

SILENCIOSA:
 10 vezes menos ruído que uma bomba inverter comum.
 Tecnologia única onde o compressor não produz ruídos de alta frequência.
 Ambiente circundante e de natação calmo.

 TURBO:
   COP 50 a 70% superior a bombas inverter comuns na potência máxima.
   Aquecimento até 20% mais rápido a um nível de eficiência superior.
   Um funcionamento médio a 50% é suficiente para manter a temperatura da piscina.

Modelo IXCR36V IXCR46V IXCR80VT

C ARAC TERÍSTIC AS TÉCNIC AS

Caudal médio de água (m3/h) 3 - 4 4 - 6 10 – 12

Volume máximo piscina (m3) 25 - 50 30 - 60 65 - 120

Ligação hidráulica Ø 50 mm

Alimentação elétrica 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 8,5 10,9 6,4

Pressão acústica a 10 m (dB(A)) 27,9 28,6 33,8

Dimensões L x C x A (mm) 710 x 775 x 693 710 x 775 x 693 804 x 709 x 942

Peso (kg) 59 71 113

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 80%

Potência fornecida (kW) Smart mode 11,3 14,5 27,5

Potência fornecida (kW) Turbo mode 13,5 17,5 32,0

COP 15,6 – 7,0 16,1 – 6,7 16,3 – 6,5

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 70%

Potência fornecida (kW) Smart mode 7,5 10,0 18,5

Potência fornecida (kW) Turbo mode 9,0 12,0 22,0

Potência absorvida (kW) 0,21 – 1,95 0,26 – 2,51 0,46 – 4,4

COP 7,5– 4,6 8,0 – 4,6 8,0 – 5,0

VIDEO DE APRESENTAÇÃO

Novi-
dade

BOMBAS DE CALOR PARA
PISCINAS RESIDENCIAIS
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BOMBAS DE CALOR PARA
PISCINAS RESIDENCIAIS

AQUECIMENTO E COBERTURAS

C O N D I Ç Õ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  26 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  8 0 %

Potência fornecida (kW) 17,5 21

Potência absorvida (kW) 2,8 3,5

COP 6,2 6

C O N D I Ç Õ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  15 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  70 %

Potência absorvida (kW) 2,6 3,3

COP 4,5 4,4

Bombas de calor Inverter-plus

     Descrição: A bomba de calor tradicional funciona a uma velocidade fixa, enquanto a bomba 
de calor com inverter funciona a um conjunto pré-programado de velocidades do compressor 
e ventoinha. Isto permite que a bomba de calor adapte-se às condições existentes e trabalhe a 
capacidades de aquecimento distintas.

     A Fairland Inverter-plus eleva este conceito ao próximo nível sendo movida totalmente pelo 
compressor e ventoinha inverter, que ajustam a velocidade hertz a hertz e a ventoinha volta a 
volta. Adapta-se inteligentemente à sua piscina com uma eficiência ótima e continua. A bomba 
de calor Inverter-plus permite o ajustamento automático entre 25-100% de acordo com as 
necessidades de aquecimento da piscina trabalhando a maior parte do tempo em regime médio/
baixo para atingir a eficiência máxima.

     D E S TA Q U E S:
•  Classe de eficiência energética A enquanto 

mantém a temperatura da água da piscina.

•  Quando comparada com as performances 
comummente existentes no mercado, trabalha 
a metade do custo e a um décimo do ruído.

•  Indicadores em tempo real da velocidade de 
funcionamento e temperatura da água.

•  Arranque controlado, começando a 0 amperes 
e subindo gradualmente até à corrente 
nominal ao longo de dois minutos, prevenindo 
assim picos de corrente para o sistema elétrico 
doméstico.

•  Compressor Twin-rotary Mitsubishi, baseado 
no conceito inovador de dois rotores 
trabalhando em conjunto para balançar o 
torque e prevenir vibrações.

•  Tecnologia HP-BOOSTER, permitindo um 
COP até 20% superior a outras bombas 
convencionais.

•  Corpo em alumínio anodizado para um visual 
impressionante e resistência inigualável à 
corrosão.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

IPHR45  - 17,5 kW 811135007 Un. 3.320,00 €

IPHR55  - 21 kW 811135001 Un. 3.900,00 €

Modelo IPHR45 IPHR55

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Volume máximo piscina (m3) 75 95

Caudal médio de água (m3/h) 7,5 9

Ligação hidráulica Ø 50 mm Ø 50 mm

Alimentação elétrica 230V / 1 / 50Hz 230V / 1 / 50Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 11,3 14,3

Intensidade max. absorvida (A) 13,5 17,5

Cabo alimentação 3x2,5 3x4

Quantidade gás refrig. (g) 1.250 1.500

Pressão acústica a 10 m (dB(A)) 33,8 34,2

Dimensões L x C XxA (mm) 954 x 429 x 648 954 x 429 x 648

Peso (kg) 63 68

Limitado ao stock existente.
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Bombas de calor Comfort Line

     Descrição: A gama de bombas de calor Comfort Line da Fairland são a nova adição ao leque de 
produto deste fabricante de referência. Movidas por um compressor inverter estas bombas de 
calor podem ajustar, de forma inteligente, a sua capacidade de aquecimento desde 20% até 100% 
de forma inteligente de acordo com as diferentes necessidades.

     Quando começa a aquecer a água da sua piscina, a bomba de calor Comfort Line trabalha a 100% 
da capacidade do compressor e ventoinha para um aquecimento rápido. Quando atinge o nível de 
temperatura desejado, a bomba Confort Line funciona a uma capacidade de aquecimento inferior 
para maximizar o coeficiente de desempenho (COP) e a sua poupança energética.

     D E S TA Q U E S:
•  Funcionamento até 7 vezes mais silencioso 

que a concorrência quando está a manter a 
temperatura da água.

•  Permutador de titânio em espiral, superfície de 
troca de calor com a água 30% maior.

•  Tecnologia HP-BOOSTER, permitindo um 
COP até 20% superior a outras bombas 
convencionais.

•  Válvula de quatro vias especial que permite 
uma descongelação acelerada.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

BPNR07 - 6,5 kW 811135009 Un. 1.150,00 €

BPNR09 - 9,2 kW 811135006 Un. 1.670,00 €

BPNR13 - 12,5 kW 811135010 Un. 2.160,00 €

BPNR17 - 16,5 kW 811135011 Un. 2.630,00 €

Módulo WIFI 8459000 Un. 140,00 €

Modelo BPNR07 BPNR09 BPNR13 BPNR17

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Volume máximo piscina (m3) 30 45 60 75

Caudal médio de água (m3/h) 3 4 5 7

Ligação hidráulica Ø 50 mm

Alimentação elétrica 230V / 1 / 50Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 4,4 7,0 8,7 11,7

Intensidade max. absorvida (A) 6,5 9,5 12,5 15

Cabo alimentação 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x4

Quantidade gás refrig. (g) 550 800 1000 1300

Pressão acústica a 10 m (dB(A)) 31,2 32,5 33 36,3

Dimensões L x C XxA (mm) 744x 349 x 648 864 x 349 x 648 864 x 349 x 648 954 x 349 x 648

“Aumente 
a sua época 
de banhos, 
desfrute 
de natação 
confortável 
noturna”.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0-430

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 °C / ÁGUA A 26 °C / HIGRO 80%

Potência fornecida (kW) 7 9 12,5 16

COP 10,3 – 6,6 10,6 – 6,8 11,6 – 7,0 11,2 – 7,1

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 °C / ÁGUA A 26 °C / HIGRO 70%

Potência fornecida (kW) 5 6,3 8,5 11

Potência absorvida (kW) 0,29 – 1,04 0,36 – 1,40 0,47 – 1,78 0,59 – 2,34

COP 6,0 – 4,8 6,1 – 4,5 6,3 – 4,8 6,4 – 4,7
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Bombas de calor INVERX

     Descrição: Após cinco anos de pesquisa e desenvolvimento a Fairland apresenta as suas novas 
bombas de calor InverX equipadas com a tecnologia TurboSilence. Incrementalmente sobre a 
tecnologia Full-Inverter, a tecnologia TurboSilence permite o equilíbrio perfeito entre o controlo 
inverter do compressor e a permutação de calor, tornando assim possível uma performance líder 
de mercado a um nível de ruído mínimo.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

IXR36 -13KW 811135013 Un. 2.850,00 €

IXR46 - 17KW 811135015 Un. 3.450,00 €

IXR56 - 21KW 811135014 Un. 3.890,00 €

IXR66 - 26KW 811135016 Un. 4.500,00 €

IXR80T - 32KW 811135017 Un. 5.350,00 €

IXR110T - 40KW 811135018 Un. 5.990,00 €

     D E S TA Q U E S:
• Sistema de controlo integrado para menos 

avarias e assistência mais fácil.

• Design poroso único que facilita a ventilação, 
permitindo a melhor permutação de calor, 
resistência e durabilidade.

• Painel de controlo inteligente com controlador 
WI-FI incluído.

• Funcionamento quatro estações, -15 a 43ºC

• Inclui cobertura e sinoblocos.

SILENCIOSA:
 10 vezes menos ruído que uma bomba inverter comum.
 Tecnologia única onde o compressor não produz ruídos de alta frequência.
 Ambiente circundante e de natação calmo.

 TURBO:
   COP 50 a 70% superior a bombas inverter comuns na potência máxima.
   Aquecimento até 20% mais rápido a um nível de eficiência superior.
   Um funcionamento médio a 50% é suficiente para manter a temperatura da piscina.

Modelo IXR36 IXR46 IXR56 IXR66 IXR80T IXR110T
C ARAC TERÍSTIC AS TÉCNIC AS

Volume máximo piscina (m3) 25 - 50 30 - 60 40 – 75 55 - 100 65 - 120 90 – 160
Caudal médio de água (m3/h) 3 - 4 4 - 6 6,5 – 8.5 8 - 10 10 - 12 12 - 18
Ligação hidráulica Ø 50 mm
Alimentação elétrica 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz
Intensidade nominal 
absorvida (A)  7,82 11,3 13,4 15,3  6,35  8,57

Pressão acústica a 10 m 
(dB(A)) 18,6 – 26,9 22,0 – 27,7 22,9 – 27,7 20,8 – 31,2 23,3 – 31,9 22,5 – 31,7

Dimensões L x C x A (mm) 893 x 432 x 
650

939 x 432 x 
650

995 x 432 x 
750

1.125 x 429 
x 952

1.074 x 539 
x 947

1.260 x 539 
x 947

Peso (kg) 61 63 70 90 99 120

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 80%
Potência fornecida (kW) 
Smart mode 11,0 14,0 18,0 22,0 27,5 33,0

Potência fornecida (kW) 
Turbo mode 13,0 17,0 21,5 26,0 32,0 40,0

COP 12 11,5 11,5 11,6 11,5 11,4
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 70%

Potência fornecida (kW) 
Turbo mode 9,0 11,5 14,5 18,0 22,0 28,5

Potência fornecida (kW) 
Smart mode 7,5 9,5 12,0 15,0 18,5 24,5

Potência absorvida (kW) 0,22 – 1,8 0,26 – 2,56 0,31 – 3,08 0,38 – 3,53 0,46 – 4,4 0,60 – 5,94
COP 7,0 – 5,0 7,5 – 4,5 8,0 – 4,7 8,0 – 5,1 8,0 – 5,0 8,1 – 4,8

VIDEO DE APRESENTAÇÃO

Novi-
dade

BOMBAS DE CALOR PARA
PISCINAS RESIDENCIAIS
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Bombas de calor INVERTER-PLUS COMMERCIAL

     Descrição: A gama de bombas de calor INVERTER-PLUS COMMERCIAL destaca-se de outras 
formas de aquecimento de água de piscina tradicionais sendo 5 a 6 vezes mais eficientes para 
o mesmo gasto energético. Por cada kW de consumo elétrico, devolve 7-8 kW de capacidade de 
aquecimento.

     Equipadas de fábrica com tecnologia HP-BOOSTER, as bombas INVERTER-PLUS COMMERCIAL da 
Fairland têm um consumo reduzido face à concorrência da mesma categoria, pois ajustam o seu 
funcionamento às condições especificas de trabalho (ar-água-humidade ambiente).

     D E S TA Q U E S:
•  Incorporação de materiais anticorrosivos.

•  Permutador de calor em titânio em corpo PVC 
para resistência extra à corrosão pelo cloro e 
sal.

•  Funcionamento em todas as estações entre  
-7 °C a 43 °C.

•  Maior longevidade ao trabalhar a uma 
velocidade mais baixa.

•  Gás de funcionamento amigo do ambiente, 
R410A.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

IPH150T - 60 kW 846150 Un. 10.400,00 €

IPH300T - 110 kW 846300 Un. 19.900,00 €

Módulo WIFI 8459000 Un. 140,00 €

Modelo IPH150T IPH300T

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Compressor Inverter DC

Volume máximo piscina (m3) 130 – 260 260 – 520

Caudal médio de água (m3/h) 20 – 25 40 – 50

Ligação hidráulica Ø 63 mm Ø 110 mm

Alimentação elétrica 400 V / 3 / 50 Hz

Intensidade nominal absorvida 
(A) 1,5 a 12,6 2,9 a 24,2

Dimensões (mm) 1.000 x 1.110x 1.260 2.100 x 1.090 x 1.280

Gás refrigerante R410A

Pressão acústica (dB(A)) a 10 m ~38 ~45

Peso (kg) 212 459

C O N D I Ç Õ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  26 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  8 0 %

Potência fornecida (kW) 60 110

COP 6,4 ~ 13 6 ~ 12,6

C O N D I Ç Õ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  15 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  70 %

Potência fornecida (kW) 40 81

Potência absorvida (kW) 2,20 ~ 8,03 4,69 ~ 17,23

COP 5 ~ 7,4 4,7 ~ 6,9

* O volume de piscina aconselhado aplica-se a condições ótimas de manutenção da piscina.
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Modelo THP45Ls THP60Ls

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volume máximo piscina (m3) 130-200 m3 170-260 m3

Caudal médio de água (m3/h) 15-20 20-25

Ligação hidráulica Ø 63 mm

Alimentação elétrica 380-415 V / 3 / 50 Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 11,2 15,2

Dimensões (mm) 1.380 / 530 / 1.388 1.380 / 530 / 1.388

Gás refrigerante R410A

Pressão acústica (dB(A)) a 10 m 37,3 44

Peso (kg) 215 225

Dimensões L x C XxA (mm) 1.384 x 484 x 1.388

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 °C / ÁGUA A 26 °C / HIGRO 80%

Potência fornecida (kW) 45 60

Potência absorvida (kW) 5,8 8

COP 7 6,8

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 °C / ÁGUA A 26 °C / HIGRO 70%

Potência fornecida (kW) 29,4 40,1

Potência absorvida (kW) 5,8 7,9

COP 5,04 5,05

     D E S TA Q U E S:
• O corpo das bombas Fairland THP é construído a 

partir de plástico reforçado.

• Incorporação de materiais anticorrosivos.

• Permutador de calor em titânio em corpo PVC 
para resistência extra à corrosão pelo cloro e sal.

• Funcionamento em todas as estações entre

• -7 °C a 43 °C.

• Compressor de construção japonesa com baixo 
índice de ruido.

• Classe de eficiência energética A.

Bombas de calor PIONEER-PLUS

     Descrição: A gama de bombas de calor Pioneer-Plus destacam-se das formas de aquecimento 
da água de piscina tradicionais sendo 5 a 6 vezes mais eficientes para o mesmo gasto energético. 
Para cada kW de consumo elétrico, devolvem 7-8 kW de capacidade de aquecimento.

Equipadas de fábrica com a tecnologia HP-BOOSTER, as bombas Pioneer-Plus da Fairland têm um 
consumo reduzido face à concorrência da mesma categoria pois ajustam o seu funcionamento às 
condições especificas de trabalho (ar-água-humidade ambiente).

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

THP45Ls - 45 kW 84357 Un. 8.990,00 €

THP60Ls - 60 kW 84358 Un. 9.960,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.
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Limitado ao stock existente.
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Resistência elétrica Aqua HL

     Descrição: A resistência elétrica Aqua HL da Pahlén permite a fácil definição da temperatura alvo 
da água da piscina e o seu acompanhamento graças ao seu display LED digital. Além de proteção 
de sobreaquecimento e interruptor de caudal, a resistência Aqua HL conta com contadores 
integrados que simplificam a conexão do aquecedor.

Construído em termoplástico com o elemento de aquecimento em titânio.

     D E S TA Q U E S:
• Controlo e display digital.

• Construído de termoplástico reforçado.

• Elementos de aquecimento em titânio.

• Equipado com controlo limitador de 
sobreaquecimento e interruptor de caudal.

• Certificado e testado.

Modelo Aqua HL 
DS30T-230

Aqua HL 
DS60T-230 Aqua HL D90T Aqua HL D120T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência resistência (kW) 3 6 9 12

Amperagem monofásica/kW 230V 3,0 kW 13 A 6,0 kW 26 A - -

Amperagem trifásica/kW 400V - - 9,0 kW 13 A 12,0 kW 18 A

Amperagem trifásica/kW 415V - - 10,0 kW 14 A 13,0 kW 18 A

Peso 2,6 2,6 2,6 3,0

Ligações Ligações p/ tubagem ø 50 mm

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € / Un.

Aqua HL DS30T-230 8439000 Un. 1.100,00 €

Aqua HL DS60T-230 8439001 Un. 1.150,00 €

Aqua HL D90T 8439002 Un. 1.200,00 €

Aqua HL D120T 8439003 Un. 1.250,00 €

Configurações de temperatura

Aquecimento em funcionamento

Temperatura real na piscina

Temperatura definida
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Resistência elétrica Aqua spa 

     Descrição: Uma resistência elétrica pequena e compacta para piscinas de hidromassagem e 
pequenas piscinas. Disponível com capacidades desde 1 a 2 kW. O aquecedor é construído em 
termoplástico e tem uma unidade de aquecimento em Incoloy 825. Inclui termostato regulável, 
corte de sobreaquecimento e interruptor de fluxo de fábrica.

     Fluxo mínimo 90 L/min. monofásico 230V.

     Adequado para spas, hidromassagem e piscinas de dimensões reduzidas.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

AS15 8439004 Un. 280,00 €

AS20 8439005 Un. 295,00 €

     D E S TA Q U E S:
•  Três capacidades disponíveis: 1,5kW, 2kW.

• Estrutura de termoplástico.

• Dimensões mínimas.

• Elemento de aquecimento de Incoloy 825.

• Equipado com termostato 0-45 °C.

•  Interruptor de corte e fluxo de 
sobreaquecimento.

•  Conexões deslizantes para colagem de tubos 
de Ø 50 mm.

Modelo AS15 AS20

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Potência resistência (kW) 1,5 2,0

Comprimento (mm) 200 200

Conexão de tubagem Ø 50 mm Ø 50 mm

Amperagem 7 9

Peso 1,0 1,0
Para conexões em 1 ½” adicione um “A” após a referência do produto. Para conexões em 1 ½” com rosca, adicione um “B” após a referência do 
item.

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS

AQUECIMENTO E COBERTURAS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.

PERMUTADORES

AQUECIMENTO E COBERTURAS

Permutador Titanium

     Descrição: O Permutador Titanium é um permutador em espiral construído em termoplástico 
com um corpo com alto conteúdo de vidro para maior durabilidade. A sua bobina é construída em 
titânio para garantir uma resistência máxima às condições mais exigentes tais como piscinas de 
água salgada ou instalações com máquina de sal.

     D E S TA Q U E S:
• Carcaça exterior em termoplástico.

• Bobina de água quente de titânio

• Mecanismo e instalação na parede 
incorporado.

• Conexões deslizantes para conexões com tubos 
de Ø 50 mm.

• Dois tamanhos 40 e 75 kW.

• Conecta-se a fonte de calor existente.

• Montado horizontalmente ou verticalmente.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

HTT40 840201541 Un. 670,00 €

HTT75 840201542 Un. 995,00 €

Modelo HTT40 HTT75

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Potência máxima restituída (kW) 40 75

Pressão máxima circuito 
secundário, água da piscina (bar)

4

Pressão máxima circuito 
primário água quente, (bar)

5

Peso kg 2,3 3,5

Volume máximo m3/h 120 250

Capacidade kBtu/h 135 260

Capacidade kcal 34393 64488

Primário, água quente l/min 52 58

Primário, água quente
perda de pressão m3/h

3 3,5

Secundário, água da piscina  
m3/h

18

Secundário, água da piscina
perda de pressão H (m)

1,1 1,2

  Dimensões                                                                                                                                  
Modelo kW A B C
HTT40 40 277 360 315
HTT75 75 454 535 492

Novi-
dade
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Desumidificadores 
Inverter-PLUS

     Descrição: Os desumidificadores Inverter-PLUS Fairland são uma escolha 
acertada para a desumificação de piscinas residenciais e comerciais. 
Incorporando a tecnologia FULL INVERTER da Fairland, consomem até 50% 
menos do que um equipamento tradicional e com uma fração do ruído.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Desumidificador IDHR120 INVERTER-PLUS 845900 Un. 3.190,00 €

Resistência elétrica 2KW p/ desumidificador 
Fairland IDHR120 8459001 Un. 280,00 €
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DESUMIDIFICAÇÃO

AQUECIMENTO E COBERTURAS

     D E S TA Q U E S:
• 1º desumidificador full-inverter

• Até 50% do consumo de um equipamento 
tradicional.

• Refrigerante R32 amigo do ambiente.

• Ruído inferior a um frigorifico.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.

Dimensão (mm) 
A B C D E H

Modelo

IDHR120 291 1220 276 100 1154 870 SUPER 
SILENCIOSO

• REFRIGER ANTE R32 AMIGO DO AMBIENTE.

Modelo IDHR120

Apto para superfície de piscina até (m2) 50

Temperatura de funcionamento 10~38

Capacidade (L/h) (Ar 300C Higro 80%) 5,0

DER (L/h.kW) (Ar 300C Higro 80%) 4,50~3,68

Calor recuperado (kW) 4,4

Potência nominal (kW) 0.22~1.36

Corrente nominal (A) 0,96~5,91

Alimentação elétrica 230 V / 1 / 50 Hz

Pressão acústica a 1 m dB(A) 39.9~46.4

Caudal de ar (m3/h) 1000

Dimensões (C x L x A em mm) 1.220 x 291 x 770

Peso (kg) 72

• MAIS SILENCIOSO DO QUE O 
DE SUMIDIFIC ADOR TR ADICIONAL; 
MAIS SILENCIOSO DO QUE UM 
FRIGORÍFICO

• LIGA DE ME TAL E ALUMÍNIO 
COMBINAM PERFEITAMENTE
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P I S C I N A S  D E  F O R M AT O  N O R M A L P I S C I N A S  D E  F O R M AT O  E S P E C I A L

Piscinas de formatos retangulares, exemplos: Piscinas compostas de conjuntos de formas geométricas e/ou 
formas livres.

Classificação dos Formatos de Coberturas

     A decisão de cobrir a sua piscina resulta em grandes benefícios a nível do conforto, economia e tempo despendido com a manutenção. A sua 
utilização não só reduz até praticamente zero a infiltração de grandes detritos na piscina, como permite uma redução considerável em água face a 
perdas por evaporação. Um utilizador de uma piscina com cobertura desfrutará de uma água mais limpa no momento da sua utilização e, caso utilize 
lâminas solares, de alguns graus celsius adicionais! Outro benefício importante da utilização de cobertura é a segurança uma vez que, no caso de 
queda de uma criança que não saiba nadar ou de um animal, as nossas coberturas asseguram que se mantenha à superfície.

As nossas coberturas para piscina estão distribuídas em duas grandes categorias:

Coberturas de verão / isotérmicas

As coberturas de verão têm como principais benefícios a preservação do calor absorvido pela água ao longo da sua 
exposição à luz solar e, após o período de banho, a evaporação da água.

Outro benefício importante da utilização de coberturas de verão, é a diminuição do consumo de produtos químicos e 
a redução da necessidade de ciclos de filtração.

Coberturas de inverno / proteção

Uma cobertura de inverno é um dos melhores investimentos que pode fazer para a sua piscina. A sua utilização 
permite proteger a água da piscina das intempéries e facilita o reinício na próxima época. 

Além de um início de época simplificado, também beneficiará da segurança prestada pela cobertura face a quedas 
de crianças ou animais.

Cálculo da área de superfície das Coberturas

A realização dos cálculos abaixo descritos, de acordo com a sua preferência para a cobertura, permite ter uma ideia do investimento envolvido na 
aquisição e instalação da cobertura. Para mais informações e recomendações, contate o seu gestor de clientes Ecopool ou envie um e-mail para: geral@
ecocompositos.pt.

Para a elaboração da sua cobertura, necessitamos de enquadrar a piscina num de dois tipos distintos, estes são:
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Bolha dupla

Espaço limitado para 

expansão do ar

Ataque 
químico

Pontos 
frágeis

Bolha Tradicional

Forma arredondada de 

espessura uniforme
Espessura 

50% superior

Ataque UVSuporte maior  

expansão do ar

Coberturas Isotérmicas

     Descrição: A evaporação é a principal fonte de perda de calor para todas as piscinas (responsável 
por cerca de 70% da perda de energia). Para evitar a evaporação deve cobrir-se a piscina. As 
coberturas fornecidas pela Ecopool, quando corretamente escolhidas e implementadas, são o 
meio mais eficaz de diminuir...

 o consumo de energia da piscina, mais de 50%.

 o consumo de químicos, até 50%.

 a evaporação de água em mais de 98%.

 o crescimento de algas (inibe o seu crescimento).

 o tempo de filtragem/bomba em até 50%.

 a contaminação por resíduos (folhagens, insetos, etc.)

Vantagens de uma cobertura 
de bolha dupla
A cobertura de bolha dupla foi cientificamente concebida para utilização específica em ambientes 
agrestes e estabelece um novo nível de qualidade relativamente a todos os outros materiais de 
bolha para coberturas de piscina.
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Coberturas isotérmicas

C O B E R T U R A  S O L A R  A Z U L  E S C U R A  50 0 μm, B O L H A  D U P L A

» Bolha dupla
» Filme Polietileno de 500 μm cor azul
» Tratamento UV
» Peso 460 g (+- 10%)
» Absorve a Energia do Sol
» Reduz a contaminação por detritos
» Poupança ao nível da desinfeção
» Garantia degressiva de 2 a 3 épocas

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €
Forma normal

Preço €
Forma especial

Cobertura solar azul 500 μm, sem acabamento, bolha dupla - m2 13,30 € 15,30 €

Cobertura solar azul 500 μm, com acabamento, bolha dupla - m2 17,30 € 19,90 €

AQ
UE

CI
M

EN
TO

 E 
CO

BE
RT

UR
AS

COBERTURAS

AQUECIMENTO E COBERTURAS

C O B E R T U R A  S O L A R  A Z U L  E S C U R A  4 0 0 μm, B O L H A  S I M P L E S

» Bolha simples
» Filme Polietileno de 400 μm cor azul escura
» Tratamento UV
» Peso 368 g (+- 10%)
» Modelo mais económico
» Absorve a Energia do Sol
» Reduz a contaminação por detritos
» Poupança ao nível da desinfeção
» Garantia degressiva de 1 a 2 épocas

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €
Forma normal

Preço €
Forma especial

Cobertura solar azul escura 400 μm,sem 
acabamento, bolha simples - m2 11,10 € 12,65 €

Cobertura solar azul escura 400 μm,com 
acabamento, bolha simples - m2 14,75 € 16,95 €
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C O B E R T U R A  S O L A R  P R E TA  50 0 μm, B O L H A  D U P L A

» Inibe a formação de Algas
» Reduz o consumo de Energia em mais de 50%
» Filme Polietileno de 500 μm cor preto
» Peso 460 g (+- 10%)
» Reduz o tempo de funcionamento do filtro/bomba até 50%
» Reduz o consumo de produtos químicos até 60%
» Absorve a Energia do Sol
» Reduz a contaminação por detritos
» Garantia degressiva de 3 a 4 épocas

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €
Forma normal

Preço €
Forma especial

Cobertura solar preto energyguard 500 
μm,sem acabamento, bolha dupla - m2 15,60 € 17,95 €

Cobertura solar preto energyguard 500 
μm,com acabamento, bolha dupla - m2 19,70 € 22,70 €

Coberturas isotérmicas
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C O B E R T U R A  S O L A R  T R A N S L Ú C I D A  50 0 μm, B O L H A  D U P L A

» Aumenta a temperatura da piscina até 8ºC com aproveitamento de energia Solar
» Filme Polietileno de 500 μm translúcida
» Reduz o consumo de produtos químicos até 30%
» Peso 460 g (+- 10%)
» Reduz o consumo de Energia em mais de 50%
» Reduz a contaminação por detritos
» Poupança ao nível da desinfeção
» Garantia degressiva de 2 a 3 épocas

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €
Forma normal

Preço €
Forma especial

Cobertura solar translúcida sol+guard 500 μm,sem 
acabamento, bolha dupla - m2 15,60 € 17,95 €

Cobertura solar translúcida sol+guard 500 μm,com 
acabamento, bolha dupla - m2 19,70 € 22,70 €
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C O B E R T U R A  S O L A R  70 0 μm R E F O R Ç A D A  C O M  T E C I D O,  B O L H A  D U P L A

» Cobertura reforçada com tecido

» Peso 560 g/m2 +/- 10%

» 700 μm cor azul

» Material mais resistente a rasgões

» Cobertura indicada para piscinas de maior dimensão

» Absorve a energia do sol

» Reduz a contaminação por detritos

» Garantia degressiva de 3 a 4 épocas

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €
Forma normal

Preço €
Forma especial

Cobertura solar azul 700 μm reforçada com 
ráfia, sem acabamento, bolha dupla - m2 19,00 € 21,90 €

Cobertura solar azul 700 μm reforçada com 
ráfia, com acabamento, bolha dupla - m2 23,50 € 27,00 €

C O B E R T U R A  S O L A R  E S P U M A  6 m m

» Cobertura flutuante

» Peso 500 g/m2

» Ideal para piscinas interiores ou colectivas

» Face superior lisa para fácil manutenção

» Reduz a contaminação por detritos

» Garantia degressiva de 3 épocas

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €
Forma normal

Preço €
Forma especial

Cobertura solar espuma 6 mm, sem 
acabamento - m2 41,00 € 47,00 €

Cobertura solar espuma 6 mm, com 
acabamento - m2 48,50 € 55,80 €

Coberturas isotérmicas

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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ACABAMENTOS Código Embalagem Preço €

Bainha flutuadora - ML 53,50 €

Bainha em T - ML 30,50 €
Bainha dobradiça - ML 30,00 €
Bainha e ilhoses de topo - ML 12,20 €
Recorte de escada - Un. 91,00 €
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Coberturas de proteção

C O B E R T U R A  D E  I N V E R N O  650 G

» Tratamento UV/AB

» Acabamento por alta frequência

» Sistema de evacuação central

» Acessórios de instalação incluídos

» Garantia 3 anos degressiva

» Elástico duplo

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €
Forma normal

Preço €
Forma especial

Cobertura de inverno 650 - grampo - m2 22,95 € 26,40 €

Cobertura de inverno 650 p/ pavimento  - piton - m2 22,65 € 26,00 €

Cobertura de inverno 650 p/ relva - m2 23,50 € 27,00 €

Cobertura de inverno 650 p/ Deck - m2 27,90 € 32,10 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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C O B E R T U R A  D E  I N V E R N O  R E D E  250 G

» Rede de PVC 250 g

» Poliéster reforçado a PVC

» Acabamento por alta frequência

» Acessórios de instalação incluídos

» Garantia 2 anos degressiva

» Elástico duplo

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €
Forma normal

Preço €
Forma especial

Cobertura de inverno rede 250 - grampo - m2 22,10 € 25,40 €

Cobertura de inverno rede 250 p/ pavimento  - piton - m2 22,90 € 26,30 €

Cobertura de inverno rede 250 p/ relva - m2 24,60 € 28,30 €

Cobertura de inverno rede 250 p/ Deck - m2 27,80 € 31,95 €

C Ô R E S  D I S P O N Í V E I S :

C Ô R E S  D I S P O N Í V E I S :
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C O B E R T U R A  D E  B A R R A S  1. 250 G / M 2

» Material: Tela de 650 g/m2 | 580 g/m2

» Proteção nas barras que permite um menor desgaste

» Perfil Técnico de alumínio anodizado 40x2,5

» Furos para evacuação das águas

» Lona com tratamento anti UV, anti fungos e anti bactérias

» Fecho de Segurança em INOX

» Máquina Manual de Enrolar desmultiplicadora (opção motorizada)

» Peso médio da cobertura 1250 gr/m2

» Fixação ajustável

» Dimensão máxima cobertura 11,00 x 6,00 m

» Mínimo de sobreposição de rebordo 25 cm

» Correias laterias com fecho de segurança inox – Anti levantamento

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €
Forma normal

Cobertura de barras modular - m2 59,30 €

Coberturas de barras

     Descrição: As coberturas de barra constituem o sistema de proteção 
mais eficaz contra quedas acidentais, garantindo uma higiene ideal no 
verão e no inverno. De fácil manuseio, graças ao sistema de redução de 
engrenagens manual ou elétrico e cinta de retorno, permite uma utilização 
rápida durante todo o ano.

    Este tipo de equipamento revela-se um investimento ainda mais 
interessante ao reduzir significativamente os custos energéticos e de 
limpeza ao longo do ano.

   Compatível com os robôs de limpeza.

Atenção! As coberturas de barras, não obstante a sua classificação como 
coberturas de segurança, não substituem a supervisão atenda de adultos 
responsáveis que garantam as condições essenciais de segurança perante 
crianças pequenas ou animais de estimação.

*Às coberturas de dimensão inferior a 20 m2 deverá ser considerado um acréscimo de 15%

C Ô R E S  D I S P O N Í V E I S :

Nota: Acresce portes
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A C E S S Ó R I O S  PA R A  PAV I M E N T O

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € / Un.

Piton escamoteável de aço inox 030973 Un. 5,30 €

Grampo curto - Un. 3,35 €

A C E S S Ó R I O S  PA R A  R E LVA

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € / Un.

Grampo inox para relva 82003 Un. 6,70 €

A C E S S Ó R I O S  PA R A  D E C K

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € / Un.

Piton escamoteável de aço inox para deck 030973 Un. 11,80 €

E S T I C A D O R E S

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € / Un.

Esticador standard - Un. 4,15 €

Esticador duplo - Un. 6,70 €

C I N TA  C O M  T E N S O R

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € / Un.

Ilhós de plástico - Un. 1,55 €

Tensor dinâmico - Un. 13,20 €
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Enroladores de Coberturas

S U P O R T E S  PA R A  E N R O L A D O R E S

Suportes em aço inoxidável A304 com diferentes possibilidades de instalação.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Suporte fixo de parede p/ enrolador 87217 Un. 280,00 €

Suporte móvel p/ enrolador 87092 Un. 250,00 €

Suporte fixo p/ enrolador 887197022 Un. 220,00 €

T U B O  T E L E S C Ó P I C O  Ø  110 M M

Tubo telescópico de alumínio anodizado de diâmetro 110 mm com diversas medidas disponíveis com  
fitas de união à cobertura incluidas.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Tubo telescópico de 2,5 a 4,5 m c/ 4 cintas 87074 Un. 399,00 €

Tubo telescópico de 4,3 a 5,7 m c/ 6 cintas 87075 Un. 535,00 €

Tubo telescópico de 5,3 a 6,9 m c/ 8 cintas 87076 Un. 575,00 €

C A PA  P/  E N R O L A D O R  C I N Z A

A utilização de uma capa protetora no seu enrolador reduz drasticamente (mais de 30° C) a temperatura a que a 
sua cobertura é exposta pela ação do sol, prolongando a sua vida.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Capa p/ enrolador por medida em PVC (c/ fitas de PVC e 
ilhoses p/ fixação) 8202020 Metro linear 25,00 €

F I TA S  E  C I N TA S  P/  E N R O L A D O R 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Fita p/ enrolador c/ 1,5 m preta em polietileno ajustável 8202022 Un. 8,20 €

Cinta p/ enrolador 870351 Un. 5,20 €
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Coberturas isotérmicas de bolhas:

RECOMENDAÇÕES:

• Colocar a cobertura sobre a superfície da água (bolhas para 
baixo)

• Garantia de 2 anos degressiva.

• Depois de um tratamento de choque, deve colocar a cobertura 
após 48 horas. 

• Fora de água (no enrolador) deve usar a proteção da cobertura 
contra o sol. 

• Enrolar sempre a cobertura no enrolador. 

• Controlar o PH e Cloro. 

• Ao desenrolar a cobertura não puxe por apenas um canto, na 
ilhós. 

• Retire a cobertura quando a temperatura da água for superior 
a 28 Cº. 

• Regularmente lave com água limpa. 

• Não nade sobre a cobertura. 

• Não ande sobre a cobertura.

• Durante o Inverno mantenha fora da geada e do gelo). 

• Por natureza este material está sujeito a uma variação de + 
ou – 2 %.

FORA DA GARANTIA:

• Garantia exclui desgaste de fricção contra a bordadura.

• A garantia é valida contra defeito de fabrico, material e confe-
ção e condicionada aos cuidados de utilização.

• A garantia não abrange estabilidade dimensional.

• A garantia não abrange tonalidade.

• A garantia não abrange rasgos, cortes, furos ou desgaste dos 
tecidos por abrasão.

• A garantia não abrange a deterioração da lona em água com 
PH e Cloro não regulado.

• A partir de 10x5 aconselhado aplicar cintas de suporte debaixo da 
cobertura (opcional) 

• É importante manter o nível da água no nível de uso (2/3 
skimmers) ao longo do ano. 

• Sujeito a instalação adequada e uso de acordo com um uso normal. 

• Danos devido a condições climáticas extremas são excluídos desta 
garantia: ventos fortes, quedas, neve ou granizo. Furos, rasgos, 
bem como desgaste devido à abrasão ou atrito contra degradações 
e mau tempo não dão qualquer garantia. A deterioração da 
cobertura da piscina pela água não estabilizada ou clorada não é 
garantida, bem como a realização das cores. 

• A cobertura não substitui o senso comum nem a responsabilidade 
individual. 

• Também não se destina a substituir a vigilância dos pais e / ou 
adultos responsáveis, que continua a ser o fator essencial para a 
proteção de crianças pequenas. Uma criança afoga-se em menos de 
3 minutos; nenhum tipo de proteção substituirá a vigilância de um 
adulto responsável. 

• 2 anos de garantia degressiva excluindo acessórios

Coberturas de proteção:

Garantia das coberturas  
fornecidas pela 

Está isento de qualquer garantia diferenças 
na tonalidade das peças que constituem a 
cobertura. Todas as garantias são válidas 

contra defeitos de fabrico e para condição de 
utilização normais e respeitando os conselhos 

de utilização divulgados.

------

Qualquer reclamação deverá ser 
acompanhada do certificado de 

garantia que acompanha os produtos 
aquando da entrega.

Garantia
das

Coberturas
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(Figura A) (Figura B)

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

COBERTURAS 
RETANGULARES 
AUTOMÁTICAS
Os preços das coberturas retangulares automáticas, 
equipadas ou não com escada, podem ser 
facilmente calculados calculando o volume da 
mesma, esta informação pode ser achada no 
capítulo de Cuidados e Manutenção de Piscina. 
Para efeitos de cálculo do preço da cobertura de 
lâminas, qualquer outra forma de piscina não 
retangular será considerada uma forma livre e as 
regras abaixo deverão ser utilizadas.

1 / Calcule a área 
de superfície que 
a cobertura irá 
ocupar.
A área de superfície da área da cobertura de lâminas 
é baseada na área de superfície do retângulo no 
qual a piscina cabe. Assim sendo, como no exemplo 
na figura ao lado, assim como em qualquer outro 
caso, a área da superfície da cobertura de lâminas é 
obtida através da fórmula A x B. O resultado é então 
arredondado ao m2 mais próximo.

 

3 / Preço de 
acabamento da 
lâmina.
Quando o número total de lâminas que requerem 
uma tampa ou um acabamento em silicone 
tiver sido determinado, calcule o preço total dos 
acabamentos multiplicando este número pela 
tabela indicada abaixo.

 

Exemplos (Figura A): C = 4,60 m,  
largura da lâmina = 0,075 m.
Número de acabamentos: (C x 2) / 0,075 = 
122,66, arredondado a 123 acabamentos.

Exemplos (Figuras B): C = 4,75,  
D = 1,6 m, largura da lâmina = 0,075 m.
Número de acabamentos: (C x D) / 0,075 = 
84,66, arredondado a 85 acabamentos.

2 / Selecione o 
acabamento das 
lâminas.
Os términos das lâminas da cobertura podem ser 
acabados de duas maneiras:

  ACABAMENTO EM TAMPA SOLDADA

Esta solução é relativamente económica, no 
entanto o acabamento fica em formato de degraus. 
Este último facto pode não ser apelativo de uma 
perspetiva cosmética e, em alguns casos, pode 
apresentar dificuldades a nível de conformidade 
com as normas de piscinas vigentes.

Forma livre com 
desenho
Existe uma sobretaxa da área de superfície total da 
cobertura caso a cobertura tenha um formato livre 
e seja dado um desenho técnico.

Existe uma taxa adicional de caso seja necessário 
realizar um desenho de triangulação baseado no 
desenho apresentado.

  ACABAMENTO SUAVE EM SILICONE

Apesar de ser mais dispendioso existem duas 
vantagens distintas a este tipo de acabamento. 
A primeira é que de uma perspetiva visual é 
muito mais apelativo; a outra, é a segurança do 
cumprimento das normas legais.

Para calcular o preço de um acabamento especial 
utilize a tabela abaixo. Multiple o número de 
acabamentos pelo valor indicado abaixo. O valor 
do acabamento especial deve ser adicionado ao 
valor do preço da cobertura em lâminas.

DESCRIÇÃO Código Preço € / 
Un.

Acabamento de 
extremidade de lâmina, 
plugues soldados

32002600 Sob 
consulta

Acabamento de 
extremidade de lâmina 
suavizado

32001600 Sob 
consulta

Acabamento de 
extremidade de lâminas 
em policarbonato

32041020 Sob 
consulta
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Design único  
das lâminas 
■  A melhor relação lâmina/volume de ar no 

mercado.
■  As tampas dos acabamentos são soldadas de 

forma ultrassónica: estanqueidade garantida.
■  Detalhes até aos pormenores mais finos, a 

tampa de acabamento é da mesma cor que a 
cor da cobertura.

■  A melhor relação lâmina/volume de ar no 
mercado.

■  As tampas dos acabamentos são soldadas de 
forma ultrassónica: estanqueidade garantida.

■  Detalhes até aos pormenores mais finos, a 
tampa de acabamento é da mesma cor que a 
cor da cobertura.

Três benefícios
■  Primeiro, a relação volume de ar/grossura de 

lâminas assegura uma flutuação excelente 
da cobertura quando comparada com outras 
lâminas mais grossas. Esta flutuação acrescida 
limita o movimento e perdas de água quando a 
cobertura é acionada.

■  Além disso, as lâminas são absolutamente 
estanques, a água não pode entrar nas células 
de ar. O ar preso dentro das lâminas é então 
estático e seco, garantindo insulamento 
térmico ótimo.

■  Por último, porque a lâmina é extremamente 
flutuante, tem uma excelente capacidade de 
carga e pode facilmente suportar o peso de 
um adulto. Esta lâmina única é um garante de 
segurança.

Mecanismo exclusivo 
anti inclinação
■  As lâminas usadas em todas as coberturas 

estão desenhadas com um sistema anti 
deflexão que lhe conferem o menor ângulo 
de deflexão de qualquer cobertura de lâminas 
disponível no mercado. O resultado? Maior 
proteção para si e os seus.

■  Com suas lâminas rígidas com células triplas de 
ar, as coberturas da nossa gama são campeãs 
de flutuação.

Lâmina montada por 
encaixe deslizante
■  Uma montagem mais simples do convés.
■  Juntas de lâmina preservadas em comparação 

com processos de corte.
■  Entrega em pacotes de 6 lâminas para uma 

montagem 2 a 3 vezes mais rápida.

Água mais limpa 
e com uma 
temperatura amena
■  A capa inibe a fotossíntese e restringe o 

crescimento de algas microscópicas.
■  Sua água da piscina é mais limpa e requer 

menos filtração e menos produtos químicos da 
piscina.

■  A capa de ripas protege a piscina contra noites 
frias e ventos frios.

■  Você pode começar sua temporada de piscina 
mais cedo na primavera e prolongá-la nos 
verões indianos.

■  A superfície ondulada na parte inferior das 
ripas favorece a troca de calor, aumentando 
a temperatura da água enquanto reduz 
significativamente as lâminas.

Acabamento de 
qualidade
■  Cada cobertura é desenhada para seguir os 

contornos da sua piscina de forma harmoniosa. 
Existe um leque alargado de cores que 
permite-lhe adicionar um toque extra de 
requinte.
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EVODECK® EM
Funcionamento manual

EVODECK® EC
Funcionamento motorizado através 
da corrente elétrica

AQUADECK® EM
Funcionamento manual

CARACTERÍSTICAS

■ Adaptável a uma solução motorizada
■ Sem conexões elétricas
■ Rápida de instalar
■  Enrolamento sem esforço com o auxi-

lio de uma broca sem fios (não forne-
cida)

■ Suportes inoxidáveis

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
14,00 x 5,09

Cores das lâminas

Eixo
Alumínio anodizado ø 150 mm

Motorização / Funcionamento
Manual

Fixadores de segurança

CARACTERÍSTICAS

■ Rápida de instalar
■  Engrenagem ultrassilenciosa de  

250 Nm integrada no suporte
■ Motor removível
■ Fins de curso reguláveis
■ Manutenção e invernação simples
■  Painel de controlo integrado no 

suporte
■ Suportes inoxidáveis

CARACTERÍSTICAS

■ Sem conexões elétricas
■ Rápida de instalar
■ Solução económica
■  Enrolamento sem esforço graças à 

utilização de engrenagem

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
14,00 x 6,09

Cores das lâminas

Eixo
Alumínio anodizado ø 150 mm

Motorização / Funcionamento
Fim de curso / Com ou sem alimenta-
ção / Corrente 230 / 24 V

Fixadores de segurança

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
14,00 x 5,09

Cores das lâminas

Eixo
Alumínio anodizado ø 190 mm

Motorização / Funcionamento
Manual

Fixadores de segurança
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AQUADECK® EC
Funcionamento motorizado através 
de bateria

CARACTERÍSTICAS

■ Sem conexões elétricas
■  Autonomia de funcionamento 

impressionante (30 ciclos)
■  Tempo demorado a enrolar uma 

cobertura numa piscina de 10 x 5 m, 
menos de 2 minutos

■  Entregue com um carregador à prova 
de água

■  Aviso de falta de carga na bateria 
(apito)

■ Instalação rápida
■ Acionamento através de um botão

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
14,00 x 6,09

Cores das lâminas

Eixo
Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização / Funcionamento
Fonte de alimentação: Bateria e car-
regador

Fixadores de segurança

AQUADECK® ES
Funcionamento motorizado através 
de energia solar

CARACTERÍSTICAS

■  Grande autonomia operacional
 (30 ciclos sem sol)
■ Sem conexão elétrica
■ Econômico, sem consumo de 
 eletricidade
■ Ecológico, utiliza energia renovável
■ Instalação rápida

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
14,00 x 6,09

Cores das lâminas

Eixo
Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização / Funcionamento
Alimentação: Solar

Fixadores de segurança

THERMODECK®
Design elegante

CARACTERÍSTICAS

■  Sem conexões elétricas
■  Autonomia de funcionamento 

impressionante (30 ciclos sem sol)
■  Ecológico, utiliza uma fonte de 

energia renovável
■  Económico, não utiliza energia elétrica
■  Instalação rápida

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
14,00 x 7,09

Cores das lâminas

Estrutura Madeira

Eixo
Alumínio anodizado ø 150/180 mm

Motorização / Funcionamento
Corrente 230 V

Fixadores de segurança
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EVODECK® EC

     Dimensões máximas:  
As dimensões máximas de uma cobertura de  
Evodeck EC são 5,09 x 14 metros

    Montagem mecânica:
 •  Eixo completo de alumínio anodizado, Ø 150 mm,   

o comprimento depende da largura da piscina.
 • Eixo de acionamento de aço inoxidável.
 •  1 engrenagem de redução integrada no suporte. 
 •  2 suportes de polímero reforçados com fibra de 

vidro, reguláveis em altura.

Evodeck EM embalagem e 
suporte, disponível em 3 cores

Acoplamento de aço inoxidável

Invólucro de 
PMMA ABS 
estabilizado 
contra raios 
UV

Altura do eixo 
300 mm

Eixo de alumínio 
anodizado, Ø 150 mm

Engrenagem de redução integrada no suporte.  
Atuado usando uma chave de fenda sem fio (não fornecido)

280 mm
570 mm

Polímero e suporte reforçados  
com fibra de vidro, ajustavel

Capas de lâminas estão 
disponíveis em 4 cores

DESCRIÇÃO Embalagem Preço €  / Un.

Cobertura standard EVODECK EC, 7,00 m x 3,00 m Un.  3.646,90 € 

Cobertura standard EVODECK EC, 8,00 m x 4,00 m Un. 4.312,40 € 

Cobertura standard EVODECK EC, 9,00 m x 4,00 m Un. 4.526,40 € 

Cobertura standard EVODECK EC, 10,00 m x 5,00 m Un. 5.437,60 € 

Cobertura standard EVODECK EC, 11,00 m x 5,00 m Un. 5.705,10 € 

Cobertura standard EVODECK EC, 12,00 m x 6,00 m Un.  6.727,60 € 

Cobertura personalizada EVODECK EC, até 14,00 m x 6,09 m Un.  sob consulta

     D E S TA Q U E S:
• Adaptável a uma solução motorizada

• Uma única conexão elétrica

• Rápida de instalar

•  Enrolamento sem esforço com o auxilio de 
uma broca sem fios (não fornecida)

• Suportes inoxidáveis

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.

A cobertura standard inclui estrutura mecânica.
Tabliê de cores brancas, sem escadas, com fixadores. Acresce portes e custo adicional em modelo com fim de curso.
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AQUADECK® EM

     Descrição: Aquadeck EM é uma cobertura rígida de lâminas que pode ser enrolada e desenrolada 
manualmente usando um volante removível. Aquadeck EM é uma maneira confiável, simples e 
económica de proteger uma piscina com uma cobertura de lâminas de PVC que cumpre com os 
padrões de segurança franceses.

     D E S TA Q U E S:
• Não requer ligação elétrica

• Rápida de instalar

• Boa relação qualidade-preço

•  Cumpre as normas de segurança francesas em 
vigor (NF P 90-308)

•  Enrolamento sem esforço devido à 
engrenagem de redução

Evodeck EM embalagem e 
suporte, disponível em 3 cores

Eixo de acionamento 
de aço inoxidável

Stands de 
alumínio 
lacado 
branco

Eixo de alumínio 
anodizado, Ø 190 mm

217 mm

294 mm

Engrenagem de redução  
removível e volante

     Dimensões máximas:  
As dimensões máximas de uma cobertura de  
Aquadeck EM são 5,09 x 12 metros

    Montagem mecânica:
 •  2 placas de suporte de extremidade 

lacadas a branco.
 • 1 eixo de alumínio anodizado, Ø 190 mm.
 • Eixos de acionamento de aço inoxidável.
 •  Engrenagem de redução e volante 

removível.

Altura do eixo 
349 mm

Capas de lâminas estão 
disponíveis em 4 cores

DESCRIÇÃO Embalagem Preço €  / Un.

Cobertura standard AQUADECK EM, 7,00 m x 3,00 m Un. 2.791,90 € 

Cobertura standard AQUADECK EM, 8,00 m x 4,00 m Un. 3.429,40 € 

Cobertura standard AQUADECK EM, 9,00 m x 4,00 m Un.  3.643,40 € 

Cobertura standard AQUADECK EM, 10,00 m x 5,00 m Un. 4.539,60 € 

Cobertura standard AQUADECK EM, 11,00 m x 5,00 m Un. 4.807,10 € 

Cobertura personalizada AQUADECK EM, até 12,00 m x 5,09 m Un. sob consulta

A cobertura standard inclui estrutura mecânica.
Tabliê de cores brancas, sem escadas, com fixadores. Acresce portes.
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AQUADECK® EC

     Descrição: Aquadeck EC é uma cobertura automática motorizada que funciona a partir da rede 
elétrica. Simples e confiável, o Aquadeck EC é a escolha ideal para piscinas em construção, enquanto 
ainda é possível instalar cabos e realizar o cabeamento necessário. 

     Dimensões máximas:  
As dimensões máximas de uma cobertura de Aquadeck EC 
são 6,09 x 14 metros

    Montagem mecânica:
 •  2 placas de suporte de extremidade lacadas a branco,
 •  1 eixo de alumínio, Ø 190 mm or 192 mm, dependendo 

da largura da piscina,
 • Eixos de acionamento de aço inoxidável,
 •  1 motor tubular motorizado à prova de água,
 •  1 painel de controlo com transformador, 12V,
 • 1 interruptor de chave.   

     D E S TA Q U E S:
• Funciona com uma rede 230V-50 Hz

• Instalação rápida

•  Tempo gasto para enrolar uma cobertura em 
uma piscina de 10 x 5 m, menos de 2 minutos

• Entregue com um painel de controlo

•  Cumpre as normas de segurança francesas em 
vigor (NF P 90-308)

• Ótima relação qualidade-preço

Capas de lâminas estão 
disponíveis em 4 cores

Eixo de alumínio anodizado, 
Ø 190 mm ou 192 mm

Altura do eixo 
349 mm

217 mm

294 mm

Painel de controlo 

Stands de 
alumínio 
lacado 
branco

Eixo de acionamento 
de aço inoxidável

Motor de acionamento 
tubular à prova d’água

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.

DESCRIÇÃO Embalagem Preço €  / Un.

Cobertura standard AQUADECK EC, 7,00 m x 3,00 m Un. 3.876,90 € 

Cobertura standard AQUADECK EC, 8,00 m x 4,00 m Un. 4.536,40 € 

Cobertura standard AQUADECK EC, 9,00 m x 4,00 m Un. 4.750,40 € 

Cobertura standard AQUADECK EC, 10,00 m x 5,00 m Un. 5.626,60 € 

Cobertura standard AQUADECK EC, 11,00 m x 5,00 m Un. 5.894,10 € 

Cobertura standard AQUADECK EC, 12,00 m x 6,00 m Un. 7.020,60 € 

Cobertura personalizada AQUADECK EC, até 14,00 m x6,09 m Un. sob consulta

A cobertura standard inclui estrutura mecânica. Tabliê de cores brancas, sem escadas, com fixadores. Acresce portes.
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Bateria
Painel de controlo 
(interruptor de chave)

330 mm

Painel de 
células 
fotovoltaicas 
integrado

Eixo de acionamento 
de aço inoxidável

Motor de acionamento 
tubular à prova d’água

Eixo de alumínio anodizado, 
Ø 190 mm ou 192 mm

Altura do eixo 
349 mm

Capas de lâminas estão 
disponíveis em 4 cores

Suportes de alumínio 
lacado a branco

Suporte, lado 
do rolamento 
294 x 217 mm

295 mm

AQUADECK® ES

     Descrição: A cobertura Aquadeck ES é totalmente autónoma, rápida de instalar e fácil de usar. 
É adequado para piscinas em construção e para adaptação a piscinas existentes. Económica e 
ecológica, a bateria é recarregada pela energia solar. A autonomia é excelente (30 ciclos completos 
com uma bateria carregada).

     Dimensões máximas:  
As dimensões máximas de uma cobertura de 
Aquadeck ES são 6,09 x 14 metros

    Montagem mecânica:
 •  2 placas de suporte de extremidade 

lacadas a branco,
 •  1 eixo de alumínio, Ø 190 mm or 192 mm, 

dependendo da largura da piscina,
 • Eixos de acionamento de aço inoxidável,
 •  1 motor tubular motorizado à prova de 

água,
 •  1 painel de células solares e painel de 

controlo (interruptor de chave),
 • 1 Bateria
 

     D E S TA Q U E S:
•  Excelente autonomia de operação (30 ciclos 

sem sol com carga completa)

• Económica, não consome energia elétrica

•  Ecológica, explora uma fonte de energia 
renovável

• Instalação rápida

•  Cumpre as normas de segurança francesas em 
vigor (NF P 90-308)

• Ótima relação qualidade-preço

DESCRIÇÃO Embalagem Preço €  / Un.

Cobertura standard AQUADECK ES, 7,00 m x 3,00 m Un. 4.568,90 € 

Cobertura standard AQUADECK ES, 8,00 m x 4,00 m Un. 5.205,40 € 

Cobertura standard AQUADECK ES, 9,00 m x 4,00 m Un. 5.419,40 € 

Cobertura standard AQUADECK ES, 10,00 m x 5,00 m Un. 6.319,60 € 

Cobertura standard AQUADECK ES, 11,00 m x 5,00 m Un. 6.587,10 € 

Cobertura standard AQUADECK ES, 12,00 m x 6,00 m Un. 7.582,60 € 

Cobertura personalizada AQUADECK ES, até 14,00 m x6,09 m Un. sob consulta

A cobertura standard inclui estrutura mecânica. Tabliê de cores brancas, sem escadas, com fixadores. Acresce portes.
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A

B

Acoplamentos de aço 
inoxidável

Motor de redução com motor aquamat 3001, 
com acessórios de desconexão rápida

Eixo de alumínio Ø  150 mm ou 180 mm, 
depende de largura da piscina

Estrutura PVC ou Madeira
disponíveis em 5 cores

THERMODECK®

     Descrição: THERMODECK é uma cobertura automática acima do solo alojada em um PVC anti-UV 
tratado ou estrutura de madeira exótica que certamente se integrará perfeitamente em qualquer 
ambiente de piscina. Thermodeck é um produto de alta qualidade que combina qualidade e beleza. 
A Thermodeck vem em 2 versões, pequena ou grande, para se adaptar perfeitamente às proporções 
da piscina 

     Dimensões máximas:  
As dimensões máximas de uma cobertura 
pequena de Thermodeck são 7,09 x 9.00 metros 
e 7,09 x 14 metros de uma cobertura grande de 
Thermodeck.

    Montagem mecânica:
 •  Estrutura de alumínio, alojada em PVC ou 

madeira
 •  Eixo completo, feito de alumínio, Ø  150 

mm or 180 mm, dependendo da largura da 
piscina

 •  Acoplamento de aço inoxidável
 •  Motor aquamat 3001 equipado com 

conectores de encaixe rápido,
 •  Painel de controlo com terminais eletrónicos 

de curso
 

Base de strutura mecânica A B
Thermodeck pequeno 600mm 525mm
Thermodeck grande 700mm 625mm

DESCRIÇÃO Embalagem Preço €  / Un.

Cobertura standard THERMODECK*, 7,00 m x 3,00 m Un. 8.273,70 € 

Cobertura standard THERMODECK*, 8,00 m x 4,00 m Un. 9.422,20 € 

Cobertura standard THERMODECK*, 9,00 m x 4,00 m Un. 9.636,20 € 

Cobertura standard THERMODECK**, 10,00 m x 5,00 m Un. 11.665,30 € 

Cobertura standard THERMODECK**, 11,00 m x 5,00 m Un. 11.932,80 € 

Cobertura standard THERMODECK**, 21,00 m x 6,00 m Un. 13.742,30 € 

Cobertura personalizada THERMODECK, até 14,00 m x6,09 m Un. sob consulta

A cobertura standard inclui estrutura mecânica. Tabliê de cores brancas, sem escadas, com fixadores. 
Estrutura daThermodeck em madeira exótica. Acresce portes. Estrutura pequena. ** Estrutura grande.

Controlo rádio de substituição ou
para ser utilizado em adição ao disjuntor

     D E S TA Q U E S:
•  Cumpre as normas de segurança francesas em 

vigor (NF P 90-308)

•  A caixa protege a tampa das lâminas da luz 
solar quando a cobertura está enrolada

•  A caixa das lâminas é contruída apartir de 
madeira exótica com 23 mm de espessura ou 
lâminas de PVC em branco ou bege, 32 mm de 
espessura

•  Tampas de proteção laterais para o rolamento 
e motor

Capas de lâminas estão 
disponíveis em 4 cores
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COVERDECK®
Discreta e desenhada de forma 
atrativa

REVODECK
Protege as belas piscinas

STARDECK & 
STARDECK 
HIGH LEVEL
Design único e excelente  
performance técnica

STARDECK INÉO
Design soberbo

CARACTERÍSTICAS

■  Desenhada para instalação em pisci-
nas já existentes.

■ Motor acima do nível da água.
■  Local técnico seco para o motor não 

necessário.
■  Flanges instaláveis sem necessidade 

de perfurar o revestimento da piscina.
■ Sistema patenteado.
■ Visualmente atrativo.

CARACTERÍSTICAS

■  Pode ser instalado em piscinas com o 
nível de água mais elevado

■  Local técnico seco para o motor não 
necessário

■  Motor removível, permite que a 
piscina esteja protegida em caso de 
falha energética

■ Fácil de instalar, simples de manter
■  As flanges podem ser instaladas 

sem ser necessário perfurar o 
revestimento da piscina

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
14,00 x 6,09

Cores das lâminas

Cores do deck PVC ou madeira

Suporte para alto nível de água
680/830/950

Cor da viga em alumínio lacado 

Eixo
Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização Fim de curso:  
Eletrónico, alimentação de 230 V

Stardeck e Stardeck High Water 
Level

Fixadores de segurança DeltaLock

CARACTERÍSTICAS

■  Desenhado para ser instalado em 
piscinas em construção

■  Motor instalado num local técnico
■  A Stardeck é compatível com o 

sistema patenteado Cleandeck
■  A Stardeck é apta para piscinas com 

alto nível de água

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
25,00 x 12,09

Cores das lâminas

Cores do deck PVC ou madeira

Suporte para alto nível de água
680/830/950

Cor da viga em alumínio lacado 

Eixo
Alumínio anodizado ø 150/180/250 mm

Motorização Fim de curso:  
Eletrónico, alimentação de 230 V

Sistema de limpeza
Coletor Cleandeck – Max. 6,09 m

Stardeck e Stardeck High Water 
Level

Fixadores de segurança DeltaLock

CARACTERÍSTICAS

■  Design perfeito e de luxo
■  Um leque alargado de configurações 

possíveis
■  Poupa espaço na piscina
■  Um local técnico pré-fabricado pode 

ser adaptado a piscinas equipadas 
com coberturas INÉO

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
14,00 x 8,09

Cores das lâminas

Cores do deck PVC ou preparado 
para azulejo

Cor da viga em alumínio lacado 

Eixo
Alumínio anodizado ø 150 / 180 mm

Motorização Fim de curso:  
Eletrónico, alimentação de 230 V

Parede de tanque Stardeck Inéo 

Fixadores de segurança DeltaLock

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)
14,00 x 6,09

Cores das lâminas

Cores do deck PVC ou madeira

Cor da viga em alumínio lacado 

Eixo
Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização Fim de curso:  
Eletrónico, alimentação de 230 V

Parede de tanque da Coverdeck 

Fixadores de segurança DeltaLock

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor C.
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Lâminas para a cobertura 
disponíveis em 5 cores

Motor embutido num local 
técnico estanque a ser 

construído no deck

Contrapeso

Flange de 
montagem no eixo 

e placa de fecho

Parede da cobertura disponível 
em 6 cores

Eixo em aço 
inoxidável

Eixo em 
alumínio ø 190 
mm ou 192 mm

Estrado em PVC ou madeira, 
 6 cores disponíveis

Parede da cobertura disponível em 6 cores

COVERDECK®

     Dimensões máximas:  
As dimensões máximas de uma cobertura de  
Coverdeck são 6,09 x 14 metros

    Montagem mecânica:
 • 2 suportes para selar
 • 2 placas terminais com rolamentos de eixo
 • 1 eixo de alumínio
 • Eixo em aço inoxidável
 • Uma engrenagem de redução planetária
 •  Painel de controlo com controlos de fim de curso 

eletrónicos

     D E S TA Q U E S:
•  Desenhada para ser instalável em piscinas 

atuais.

• Motor acima do nível da água.

• Não requer um local técnico seco para o motor.

•  Flanges instaláveis sem perfurar o liner da 
piscina.

• Sistema patenteado.

• Visualmente atrativa.

•  Cumpre com a norma francesa de segurança 
em vigor (NF P 90-308).

     Descrição: A COVERDECK é uma cobertura automática inovadora que não requer um local técnico 
seco para o motor. O sistema de transmissão do motor patenteado destaca-se por requerer um motor 
de potência inferior independente do eixo, uma transmissão alojada e uma engrenagem planetária. 
O sistema de montagem da Coverdeck é instalável debaixo da cobertura sem qualquer impacto 
na impermeabilização da piscina. O motor é facilmente acessível sem necessidade de desmontar a 
estrutura.

DESCRIÇÃO Embalagem Preço €  / Un.

Cobertura standard COVERDECK, 7,00 m x 3,00 m Un. 7.870,70 € 

Cobertura standard COVERDECK, 8,00 m x 4,00 m Un. 8.955,40 € 

Cobertura standard COVERDECK, 9,00 m x 4,00 m Un. 9.169,40 € 

Cobertura standard COVERDECK, 10,00 m x 5,00 m Un. 10.451,70 € 

Cobertura standard COVERDECK, 11,00 m x 5,00 m Un. 10.719,20 € 

Cobertura standard COVERDECK, 12,00 m x 6,00 m Un. 12.402,90 € 

Cobertura personalizada COVERDECK Un. sob consulta

A cobertura standard inclui estrutura mecânica. Tabliê de cores brancas, sem escadas, com fixadores. Acresce portes.

COBERTURAS AUTOMÁTICAS
   MODELOS SUBMERGIDOS

AQUECIMENTO E COBERTURAS
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.
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ACESSÓRIOS COVERDECK®

BRANCO BEGE CINZENTO

Código 33530300 33530500 33530800

Preço 185,40 € 191,30 € 191,30 €

COVERDECK BEAMS

As vigas estão dimensionadas para uma margem de cobertura de 
30 mm em cada lado da piscina. Os valores para as dimensões das 
vigas são apresentados levando em consideração essa margem de 
30 mm, caso este último valor seja inferior a viga também o será. 
A distância entre os frontais da cobertura devem ser 6,09-60 mm, 
isto é, 6,03 para uma 6,09 a título de exemplo.

BRANCO BEGE CINZENTO

Código Preço Código Preço Código Preço

Largura da viga inferior a 3,10 m

33300300 613,00 € 33300500 644,00 € 33300800 644,00 €

Largura da viga inferior a 4,10 m

33301300 769,00 € 33301500 808,00 € 33301800 808,00 €

Largura da viga inferior a 5,10 m

33303300 943,00 € 33303500 991,00 € 33303800 991,00 €

Largura da viga inferior a 6,10 m

33305300 1.078,00 € 33305500 1.133,00 € 33305800 1.133,00 €

ENCAIXES COVERDECK PARA VIGAS APENAS (Sem a parede do tanque)

SUPORTES PARA VIGA COVERDECK E PAREDE DO TANQUE

BRANCO BEGE CINZENTO

Código 33531300 33531500 33531800

Preço 43,60 € 46,30 € 46,30 €

DECK PARA COVERDECK

BRANCO BEGE CINZENTO PVC EXOTIC WOOD CLASS IV PINE

Código Preço Código Preço Código Preço Código Preço Código Preço

Deck standard

Desde 680 X 500 mm 32440300 207,00 € 32440500 214,00 € 32440800 214,00 € 324400600 179,70 € 32420600 119,60 €

Desde 830 X 500 mm 32444300 230,00 € 32444500 237,00 € 32444800 237,00 € 32404600 195,00 € 32424600 130,70 €

Desde 950 X 500 mm 32446300 246,00 € 33303500 252,00 € 33303800 252,00 € 33303600 230,00 € 33303900 147,40 €

Deck não-standard

1.050 mm máximo 32448300 349,00 € 32448500 360,00 € 32448800 360,00 € 32408600 254,00 € 32428600 179,70 €
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PAREDE DE TANQUE PARA COVERDECK

Especialmente desenhada para colocar piscinas em conformidade com as normas de segurança vigentes. Cada instalação é feita à medida na fábrica. 
Compatível com todos os tipos de revestimento sem o perfurar. A mesma é instalada em placas seladas debaixo da cobertura em ambos os lados da piscina.

Componentes:  •  2 trilhos laterais reforçados coloridos em PVC
   •  1 tira superior colorida com uma barra interior de reforço em alumínio.
   •  1 parede de tanque composta de painéis PVC coloridos com 40 milímetros que são encaixados.

Fundo da piscina reto ou inclinado,  
profundidade inferior a

1,06 M 1,30 M 1,55 M > A 1,55 M

Código Preço Código Preço Código Preço Código Preço

BRANCO

Largura da parede de tanque < 3,10 m 33600300 535,00 € 33610300 606,00 € 33620300 690,00 € 33630300 939,00 €

Largura da parede de tanque < 4,10 m 33601300 647,00 € 33611300 743,00 € 33621300 846,00 € 33631300 1.105,00 €

Largura da parede de tanque < 5,10 m 33603300 746,00 € 33613300 863,00 € 33623300 992,00 € 33633300 1.322,00 €

Largura da parede de tanque < 6,10 m 33605300 865,00 € 33615300 992,00 € 33625300 1.070,00 € 33635300 1.543,00 €

BEGE

Largura da parede de tanque < 3,10 m 33600500 562,00 € 33610500 638,00 € 33620500 723,00 € 33630500 986,00 €

Largura da parede de tanque < 4,10 m 33601500 683,00 € 33611500 779,00 € 33621500 889,00 € 33631500 1.160,00 €

Largura da parede de tanque < 5,10 m 33603800 785,00 € 33613800 906,00 € 33623800 1.042,00 € 33633800 1.388,00 €

Largura da parede de tanque < 6,10 m 33605500 908,00 € 33615500 1.042,00 € 33625500 1.124,00 € 33635500 1.621,00 €

CINZENTO

Largura da parede de tanque < 3,10 m 33600800 562,00 € 33610800 638,00 € 33620800 723,00 € 33630800 986,00 €

Largura da parede de tanque < 4,10 m 33601800 683,00 € 33611800 779,00 € 33621800 889,00 € 33631800 1.160,00 €

Largura da parede de tanque < 5,10 m 33603800 785,00 € 33613800 906,00 € 33623800 1.042,00 € 33633800 1.388,00 €

Largura da parede de tanque < 6,10 m 33605800 908,00 € 33615800 1.042,00 € 33625800 1.124,00 € 33635800 1.621,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.

ACESSÓRIOS COVERDECK®
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor C.

COBERTURAS AUTOMÁTICAS
   MODELOS SUBMERGIDOS

AQUECIMENTO E COBERTURAS

     Descrição: A Revodeck oferece uma solução inovadora para a necessidade de proteger a sua piscina. 
O sistema de motorização é patenteado e composto de um motor independente de baixo consumo, 
uma transmissão protegida e uma engrenagem planetária integrada no eixo. A Revodeck é instalada 
debaixo da cobertura sem necessidade de perfurar o revestimento da piscina. O motor pode ser 
facilmente acedido sem haver a necessidade de desmontar qualquer componente. Em caso de avaria, 
o motor está desenhado para poder ser substituído em apenas alguns minutos.

Lâminas Revodeck disponíveis  
em 5 cores

Motor embutido num local 
técnico estanque a ser 

construído no deck

Flange de 
montagem no eixo 

e placa de fecho

Parede da cobertura disponível 
em 6 cores

Eixo em alumínio ø 
190 mm ou 192 mm

REVODECK®

     Dimensões máximas:  
As dimensões máximas de uma cobertura  
Revodeck são 6,09 x 14 metros

    Montagem mecânica:
 • 2 suportes para selar
 • 2 placas terminais com rolamentos de eixo
 • 1 eixo de alumínio
 • Eixo em aço inoxidável
 • 1 motor e compartimento estanque imbuído no deck
 • 1 engrenagem planetária de redução
 •  1 Painel de controlo com controlos de fim de curso 

eletrónicos
 • 3 contrapesos

     D E S TA Q U E S:
• Motor facilmente removível ou invernado.
•  Sem necessidade de um local técnico seco 

próprio.
•  Compatível com uma configuração de elevado 

nível de água.
•  O motor pode ser desconectado de modo a 

proteger a piscina em caso de falha elétrica.
•  Simples de instalar, fácil de realizar a 

manutenção.
•  As flanges são instaladas debaixo da cobertura 

sem necessidade de perfurar o revestimento 
da piscina.

•  Cumpre com os padrões de segurança NF P 
90-308.

Estrado em PVC ou madeira  
disponível em 6 cores

Revodeck beams disponível  
em 6 cores

Haste em aço 
inoxidável

Espessura máxima 
da parede, 250 mm

DESCRIÇÃO Embalagem Preço €  / Un.

Cobertura standard REVODECK, 7,00 m x 3,00 m Un. 7.608,70 € 

Cobertura standard REVODECK, 8,00 m x 4,00 m Un. 8.693,40 € 

Cobertura standard REVODECK, 9,00 m x 4,00 m Un. 8.907,40 € 

Cobertura standard REVODECK, 10,00 m x 5,00 m Un. 10.189,70 € 

Cobertura standard REVODECK, 11,00 m x 5,00 m Un. 10.457,20 € 

Cobertura standard REVODECK, 12,00 m x 6,00 m Un. 12.140,90 €

Cobertura personalizada REVODECK Un. sob consulta

A cobertura standard inclui estrutura mecânica. Tabliê de cores brancas, sem escadas, com fixadores. Acresce portes.
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REVODECK VIGAS
As vigas de alumínio lacado têm 133 mm 
de espessura. Estão montadas em suportes 
ajustáveis que permitem a altura da viga ser 
ajustada de modo a estarem em equilíbrio com a 
cobertura.

REVODECK STANDARD

PAREDE DE TANQUE PARA COVERDECK
Especialmente desenhada para colocar piscinas 
em conformidade com as normas de segurança 
vigentes. Cada instalação é feita à medida 
na fábrica. Compatível com todos os tipos 
de revestimento sem o perfurar. A mesma é 
instalada em placas seladas debaixo da cobertura 
em ambos os lados da piscina.

COMPONENTES:
• 2 reforços laterais em PVC colorido
•  Uma tira colorida de topo com uma barra 

interior de reforço em alumínio
•  1 parede composta por painéis coloridos 

em PVC com 40 mm de espessura que são 
encaixados entre si.

ESTRADO REVODECK

O estrado para a cobertura Revodeck vem com 
encaixes que permitem a altura do estrado ser 
ajustada à altura da cobertura (espessura, 30, 40 
ou 55 mm).

SUPORTE PARA VIGA REVODECK
Viga apenas (sem parede de tanque)

SUPORTE PARA VIGA E PAREDE DE TANQUE 
REVODECK  

PLACA DE SELAGEM PARA PAREDE DE TANQUE E 
SUPORTES PARA VIGAS
Estas placas de selagem são utilizadas para cobrir 
vigas e a parede de tanque.

SUPORTES REVODECK DE  
ALTO NÍVEL DE ÁGUA

Os supores em alumínio negro lacado foram 
especialmente desenhados para piscinas onde o 
nível da água está a 50 mm do topo da parede, 
estando posicionados a cada intervalo de 1 metro 
ao longo da largura da piscina. Podem ser utilizados 
em substituição da viga e podem suportar o 
peso do estrado e uma pessoa de até 80 kg.  
Destacam-se por: 12, 14 ou 16 rolos dependendo na 
profundidade horizontal do suporte e do estrado 
(680, 830 ou 950 mm), placa de suporte ao estrado 
e uma placa acessório que se instala por debaixo da 
cobertura que permite o ajuste da altura.

PLACAS DE SELAGEM PARA SUPORTES
De modo a evitar interromper o processo da 
instalação, e em particular para permitir as pedras 
da cobertura serem instaladas antes da entrega 
da cobertura automática, a Procopi criou esta 
referência para o permitir manter um stock de 
placas de selagem para suportes de alto nível de 
água. Após receber os suportes de alto nível de 
água pode colocar a placa de selagem de lado para 
uma futura instalação.

FAIXA DE ACABAMENTO EM ALUMINIO < 6 M
Com os suportes para alto nível de água, não há 
necessidade de uma viga para suportar o estrado. 
De modo a garantir um acabamento perfeito, foi 
criada uma faixa de acabamento a ser situada 
entre o estrado e o suporte de alto nível de água.

PAREDE DE TANQUE DE ALTO NÍVEL DE ÁGUA
Especialmente desenhada para colocar piscinas 
em conformidade com os padrões de segurança. 
Cada instalação é feita à medida na fábrica. 
Compatível com todos os tipos de revestimento 
de piscina (mosaicos, liner, PVC reforçado, etc.).

COMPONENTES:
•  2 barras laterais em PVC colorido reforçado
•  1 faixa colorida de topo com um reforço 

interno em alumínio
•  1 parede de tanque composta por painéis PVC 

coloridos com 40 mm de espessura que são 
encaixados entre si.

ESTRADO PARA 
REVODECK
O estrado para o Revodeck 
vem equipado com 
encaixes que permitem 
a altura do estrado ser 
ajustada consoante 
a altura da cobertura 
(espessura de 30, 40 ou 
55 mm).
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigor C.

     Descrição:  Com uma aparência esteticamente apelativa e uma excelente relação custo-qualidade, 
a Stardeck estabeleceu-se como uma referência no mundo das coberturas automáticas. A sua 
fiabilidade está testada e comprovada pelas inúmeras instalações com clientes satisfeitos.

Motor com engrenagem 
Aquamat 3001 ou PL3 e 

painel elétrico

Encaixe de alto 
nível de água

STARDECK®

     Dimensões máximas:  
As dimensões máximas de uma cobertura de Stardeck  
são 12,09 x 25 metros (com um motor PL3 e um eixo  
com ø 250 mm).

    Montagem mecânica:
 •  Eixo completo em alumínio anodizado, ø 150 mm,  

180 mm ou 250 mm, dependendo da largura da piscina.
 • Acoplamentos em aço inoxidável.
 •  1 engrenagem de redução, Aquamat 3001 ou PL3 dependendo da largura da 

piscina, com conectores.
 •  1 painel de controlo com controlos de fim de curso eletrónicos.
 • 3 contrapesos

     D E S TA Q U E S:
•  Desenhada para ser instalada em piscinas em 

construção
• Motor instalado num local técnico seco
•  A Stardeck é compatível com o sistema 

patenteado Cleandeck (sistema de 
acoplamento do motor, sistema de limpeza e 
vigas)

•  Cumpre com a norma de segurança Francesa 
em efeito NF P 90-308

Lâminas em PVC
ou madeira, 6 cores

Eixo em alumínio anodizado
Ø 150 mm, 180 mm
ou 250 mm

Contrapeso

Parede disponível 
em 6 cores

DESCRIÇÃO Embalagem Preço €  / Un.

Cobertura standard STARDECK, 7,00 m x 3,00 m Un. 6.382,60 € 

Cobertura standard STARDECK, 8,00 m x 4,00 m Un. 7.462,30 € 

Cobertura standard STARDECK, 9,00 m x 4,00 m Un. 7.676,30 € 

Cobertura standard STARDECK, 10,00 m x 5,00 m Un. 8.997,60 € 

Cobertura standard STARDECK, 11,00 m x 5,00 m Un. 9.265,10 € 

Cobertura standard STARDECK, 12,00 m x 6,00 m Un. 10.622,80 € 

Cobertura personalizada STARDECK Un. sob consulta

A cobertura standard inclui estrutura mecânica. Tabliê de cores brancas, sem escadas, com fixadores. Acresce portes.

COBERTURAS AUTOMÁTICAS
   MODELOS SUBMERGIDOS

AQUECIMENTO E COBERTURAS
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Altura
da Viga

Dimensão
piscina

BRANCO BEGE CINZENTO

Código Preço Código Preço Código Preço

100 < 3.10 m 323Y0300 600,00 € 323Y0500 630,00 € 323Y0800 630,00 €

100 < 4.10 m 323Y1300 680,00 € 323Y1500 720,00 € 323Y1800 720,00 €

133 < 3.10 m 323X0300 679,00 € 323X0500 713,00 € 323X0800 713,00 €

133 < 4.10 m 323X1300 832,00 € 323X1500 876,00 € 323X1800 876,00 €

133 < 5.10 m 323X3300 1.007,00 € 323X3500 1.057,00 € 323X3800 1.057,00 €

133 < 6.10 m 323X5300 1.143,00 € 323X5500 1.196,00 € 323X5800 1.196,00 €

153 < 7.10 m 323X6300 1.790,00 € 323X6500 1.880,00 € 323X6800 1.880,00 €

153 < 8.10 m 323X7300 2.032,00 € 323X7500 2.134,00 € 323X7800 2.134,00 €

VIGAS STARDECK

A letra X nos códigos abaixo adotam os seguintes valores:
X = 2 corresponde a uma viga M30 final, para uma altura da cobertura de 49 mm.
X = 4 corresponde a uma viga M40 final, para uma altura da cobertura de 50 a 64 mm.
X = 6 corresponde a uma viga M60 final, para uma altura da cobertura de 65 mm.

As vigas Stardeck são construídas de alumínio lacado, em piscinas de até 6,09 m de largura, as vigas têm 
133 mm de altura, enquanto em piscinas com mais de 6,10 m de larguras as mesmas têm 153 mm de altura.

COMPRIMENTO DA VIGA
NÚMERO DE ENCAIXES RECOMENDADOS

Uso privado Uso comercial
< 6,09 metros 0 0
6,10 m a 8,09 m 1 2
8,10 m a 10,09 m 2 4
10,10 m a 12,09 m 3 6

ENCAIXES DE SUPORTE PARA VIGAS STARDECK

Este sistema, desenvolvido pela Procopi, não só fornece apoio lateral, mas também limita de forma 
significativa a deformação das vigas mais largas (mais que 6,10 m).
A viga destaca-se por enroladores debaixo do eixo obliquo que facilitam o enrolamento para dentro e fora 
da cobertura sem danificar as lâminas. Estes apoios não são compatíveis com eletrólise de sal.

BRANCO BEGE CINZENTO
Código 33530300 33530500 33530800
Preço 185,40 € 191,30 € 191,30 €

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Encaixe de suporte para vigas Stardeck 32327301 Un. 879,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.
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ACESSÓRIOS STARDECK®

FAIXA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO < 6 M

Com os encaixes de alto nível de água não existe a necessidade de uma viga para suportar o estrado. De modo 
a assegurar um acabamento perfeito, foi criada uma faixa de acabamento em alumínio para ser posicionada 
entre o estrado e o suporte de alto nível de água. Compatível com o sistema de limpeza Cleandeck.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.
Faixa de acabamento, branca 32825300 Un. 158,30 €
Faixa de acabamento, bege 32825500 Un. 167,00 €
Faixa de acabamento, cinzenta 32825800 Un. 167,00 €
Faixa de acabamento, madeira 32825000 Un. 458,00 €
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PAREDE DE TANQUE STARDECK

Especialmente desenhado para colocar as piscinas em conformidade com as normas de segurança vigentes. Cada instalação é feita à medida na fábrica. 
Compatível com os todos os tipos de revestimento (mosaicos, liner, PVC reforçado, etc.) O revestimento da piscina não é perfurado; a parede de tanque 
Stardeck é instalada em apoios selados debaixo da cobertura em qualquer dos lados da piscina.
Componentes:  •  2 trilhos laterais em painéis PVC coloridos reforçados.
   •  Uma faixa de topo colorida, com uma barra de reforço em alumínio.
   •  Uma parede de tanque composta de painéis PVC, 40 mm de espessura que estão colocados juntos.

BRANCO BEGE CINZENTO
Largura Código Preço Código Preço Código Preço

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade inferior a 1,06 m
< 3,10 m 32600300 533,00 € 32600500 560,00 € 32600800 560,00 €
< 4,10 m 32601300 645,00 € 32601500 679,00 € 32601800 679,00 €
< 5,10 m 32603300 744,00 € 32603500 782,00 € 32603800 782,00 €
< 6,10 m 32605300 864,00 € 32605500 907,00 € 32605800 907,00 €

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade inferior a 1,30 m
< 3,10 m 32610300 604,00 € 32610500 636,00 € 32610800 636,00 €
< 4,10 m 32611300 742,00 € 32611500 778,00 € 32611800 778,00 €
< 5,10 m 32613300 861,00 € 32613500 904,00 € 32613800 904,00 €
< 6,10 m 32615300 991,00 € 32615500 1.040,00 € 32615800 1.040,00 €

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade inferior a 1,55 m
< 3,10 m 32620300 688,00 € 32620500 721,00 € 32620800 721,00 €
< 4,10 m 32621300 845,00 € 32621500 888,00 € 32621800 888,00 €
< 5,10 m 32623300 991,00 € 32623500 1.040,00 € 32623800 1.040,00 €
< 6,10 m 32625300 1.075,00 € 32625500 1.130,00 € 32625800 1.130,00 €

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade superior a 1,55 m
< 3,10 m 32630300 936,00 € 32630500 982,00 € 32630800 982,00 €
< 4,10 m 32631300 1.110,00 € 32631500 1.166,00 € 32631800 1.166,00 €
< 5,10 m 32633300 1.326,00 € 32633500 1.394,00 € 32633800 1.394,00 €
< 6,10 m 32635300 1.548,00 € 32635500 1.626,00 € 32635800 1.626,00 €

A profundidade da piscina é medida desde o topo da parede da piscina, debaixo da cobertura até ao ponto onde as vigas estão instaladas.

DECK PARA STARDECK

Comprimento
BRANCO BEGE CINZENTO PVC EXOTIC WOOD CLASS IV PINE

Código Preço Código Preço Código Preço Código Preço Código Preço
Deck standard, largura de 500 mm

680 mm 32440300 207,00 € 32440500 214,00 € 32440800 214,00 € 324400600 179,70 € 32420600 119,60 €
830 mm 32444300 230,00 € 32444500 237,00 € 32444800 237,00 € 32404600 195,00 € 32424600 130,70 €
950 mm 32446300 246,00 € 33303500 252,00 € 33303800 252,00 € 33303600 230,00 € 33303900 147,40 €

Deck não-standard, largura de 500 mm
1.050 mm máximo 32448300 349,00 € 32448500 360,00 € 32448800 360,00 € 32408600 254,00 € 32428600 179,70 €

Mecanismo de fecho para a abertura de manutenção do motor (obrigatório se a opção Cleandeck for selecionada)
Abertura de manutenção 32441301 141,10 € 32441301 141,10 € 32441301 141,10 € 32401601 166,00 € 32401601 166,00 €

O Deck para a cobertura Stardeck vem equipado com encaixes que permitem o ajuste da altura do Deck de acordo com a altura da cobertura (profundidade de 30, 40 ou 55 mm). 

ACESSÓRIOS STARDECK®
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SUPORTES PARA STARDECK, CONFIGURAÇÃO DE ALTO NÍVEL DE ÁGUA

Esses suportes em alumínio cinzento claro lacado foram especialmente desenhados para piscinas nas 
quais o nível da água está a 50 mm do topo da parede, estes estão posicionados a intervalos de 1 m ao 
longo da largura da piscina. Podem também ser utilizados em substituição da viga e suportem o peso 
do Deck e de uma pessoa com peso até 80 kg. Não compatíveis com eletrólise de sal.  Incluem:
• 12, 14 ou 16 enroladores dependendo da profundidade horizontal do suporte e o deck (680, 830 ou 950 mm)
• Placa de término do Deck
• Um acessório em aço inoxidável que fica debaixo da cobertura que permite o ajusto da altura.

DESCRIÇÃO 
PARA DECK, 680 MM PARA DECK, 830 MM PARA DECK, 950 MM

Código Preço Código Preço Código Preço
Encaixe, alto nível de 

água, por unidade 32820800 395,00 € 32824800 422,00 € 32826800 450,00 €

Para piscinas de até Nr. de Encaixes Preço Nr. de Encaixes Preço Nr. de Encaixes Preço
4 m de largura 5 1.975,00 € 5 2.110,00 € 5 2.250,00 €
5 m de largura 6 2.370,00 € 6 2.532,00 € 6 2.700,00 €
6 m de largura 7 2.765,00 € 7 2.954,00 € 7 3.150,00 €
7 m de largura 8 3.160,00 € 8 3.376,00 € 8 3.600,00 €

O número de encaixes indicados na tabela acima é valido quando o skimmer está centrado com respeito a um módulo de deck de 1 metro.

Aperto de segurança de aço inoxidável, configuração de alto nível de água
32850700 Aperto de segurança de aço inoxidável, configuração de alto nível de água 124,60 €
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ACESSÓRIOS STARDECK®

PAREDE DE TANQUE STARDECK, CONFIGURAÇÃO NÍVEL ALTO DE ÁGUA

Especialmente desenhada para colocar as piscinas em conformidade com os padrões de segurança 
vigentes. Cada instalação é feita por medida na fábrica. Compatível com todos os tipos de revestimento 
de piscina (mosaico, liner PVC reforçado, etc.) O revestimento da piscina não é perfurado; o local técnico 
da Stardeck é instalado em suportes selados debaixo da cobertura em qualquer lado da piscina. A altura 
máxima da piscina é de 2 metros.
Composto por:
• 2 trilhos laterais coloridos em PVC
• Uma faixa de topo colorida de acabamento com uma barra interna de reforço em alumínio
•  1 parede de tanque composta de painéis PVC coloridos, com 40 mm de espessura, que são 

encaixados juntos

BRANCO BEGE CINZENTO
Largura Código Preço Código Preço Código Preço

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade inferior a 1,06 m
< 3,10 m 32650300 533,00 € 32650500 560,00 € 32650800 560,00 €
< 4,10 m 32651300 644,00 € 32651500 678,00 € 32651800 678,00 €
< 5,10 m 32653300 743,00 € 32653500 779,00 € 32653800 779,00 €
< 6,10 m 32655300 822,00 € 32655500 868,00 € 32655800 868,00 €

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade inferior a 1,30 m
< 3,10 m 32660300 604,00 € 32660500 636,00 € 32660800 636,00 €
< 4,10 m 32661300 741,00 € 32661500 777,00 € 32661800 777,00 €
< 5,10 m 32663300 860,00 € 32663500 903,00 € 32663800 903,00 €
< 6,10 m 32665300 973,00 € 3265500 1.022,00 € 32665800 1.022,00 €

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade inferior a 1,55 m
< 3,10 m 32670300 687,00 € 32670500 720,00 € 32670800 720,00 €
< 4,10 m 32671300 844,00 € 32671500 887,00 € 3271800 887,00 €
< 5,10 m 32673300 990,00 € 32673500 1.039,00 € 32673800 1.039,00 €
< 6,10 m 32675300 1.074,00 € 32675500 1.129,00 € 32675800 1.129,00 €

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade superior a 1,55 m
< 3,10 m 32680300 935,00 € 32680500 981,00 € 32680800 981,00 €
< 4,10 m 32681300 1.109,00 € 32681500 1.165,00 € 32681800 1.165,00 €
< 5,10 m 32683300 1.325,00 € 32683500 1.392,00 € 32683800 1.392,00 €
< 6,10 m 32685300 1.547,00 € 32685500 1.625,00 € 32685800 1.625,00 €

A profundidade da piscina é medida desde o topo da parede da piscina, debaixo da cobertura até ao ponto onde as vigas estão instaladas.
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A cobertura standard inclui estrutura mecânica. Tabliê de cores brancas, sem escadas, com fixadores. Acresce portes.

     Descrição: A Stardeck Inéo está desenhada para piscina com cantos agudos acabados com 1,5 
mm de membrana reforçada, mosaico ou betão. Uma instalação de drenagem e retorno deve ser 
instalada sobre o local técnico.

STARDECK® INÉO

     Dimensões máximas:  
As dimensões máximas de uma cobertura de Stardeck 
Inéo são 8,09 x 14 metros. (Incluindo a distância entre 
o eixo e a superfície da água)

    Montagem mecânica:
 •  Eixo completo em alumínio anodizado, ø 150 mm, 

180 mm ou 250 mm, dependendo na largura da 
piscina

 • Acoplamentos em aço inoxidável
 •  1 motor com engrenagem de redução, Aquamat 

3001 ou PL3 dependendo da largura da piscina, 
com conexões

 •  1 painel de controlo com controlos eletrónicos de 
fim de curso

Parede de tanque, disponível em 6 cores

Contrapeso

Aquamat 3001 
ou motor com 

engrenagem PL3 e 
painel elétrico

Eixo de alumínio anodizado  
ø 150 mm ou 180 mm

As lâminas da cobertura estão  
disponíveis em 5 cores

As vigas Stardeck Ineo estão 
disponíveis em branco

     D E S TA Q U E S:
•  Desenhada de raiz para piscinas sob 

construção

• Motor instalado num local técnico seco

•  Cumpre com as normas de segurança em vigor 
(NF P 90-308)

Altura máxima da piscina: 2m

DESCRIÇÃO Embalagem Preço €  / Un.

Cobertura standard STARDECK INÉO, 7,00 m x 3,00 m Un. 9.578,70 € 

Cobertura standard STARDECK INÉO, 8,00 m x 4,00 m Un. 10.559,70 € 

Cobertura standard STARDECK INÉO, 10,00 m x 5,00 m Un. 11.750,30 € 

Cobertura standard STARDECK INÉO, 12,00 m x 6,00 m Un. 16.740,30 € 

Cobertura personalizada STARDECK INÉO Un. sob consulta

COBERTURAS AUTOMÁTICAS
   MODELOS SUBMERGIDOS

AQUECIMENTO E COBERTURAS
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A DB C G

CÁLCULO DO NÚMERO DE BERÇOS – STARDECK INÉO

Configuração A Configuração B Configuração C Configuração D Configuração G

1    Berço - - X X X

2    Defletor X X X X X

Kit, 2 vigas X X X X X

Montagem mecânica Inéo X X X X X

Estrado 680 x 500 - X X X -

Estrado 730 x 500 X - - - X

Parede de tanque X - - - X

Contrapeso X X - - -

DeltaLock INSTALAÇÃO NO LADO DOS ENROLADORES E NO LADO OPOSTO AOS MESMOS

Preços de exemplo

7x3 7.790,20 € 7.047,20 € 8.191,40 € 8.191,40 € 8.780,40 €

8x4 8.837,20 € 7.906,20 € 9.050,40 € 9.050,40 € 9.761,40 €

10x5 10.053,80 € 8.947,80 € 10.092,00 € 10.092,00 € 10.925,00 €

12x6 11.412,40 € 10.189,40 € 14.934,00 € 14.934,00 € 15.942,00 €

Nas configurações A e B, os fechos DeltaLock não são requeridos no eixo se a distância entre o estrado e a superfície da água é inferior a 200 mm.

DESIGNAÇÃO CÓDIGO EMBALAGEM PREÇO € | CONJUNTO

Defletor para Stardeck Inéo 32800299 Un. 238.00 €

Fixador para cintas de berço Stardeck Inéo 32800399 Un. 79,10 €

Em caso de configurações C, D e G, se o número de defletores é inferior ao número de berços, necessitará de encomendar fixadores.  
Número de fixadores = Número de berços – Número de defletores

DEFLECTORS FOR STARDECK® INÉO COVERS
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ACESSÓRIOS STARDECK® INÉO
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Fecho

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

VIGA STARDECK INÉO < 3,10 M, BRANCA 32300399 Conjunto de 2 1.166,00 €

VIGA STARDECK INÉO < 4,10 M, BRANCA 32301399 Conjunto de 2 1.461,00 €

VIGA STARDECK INÉO < 5,10 M, BRANCA 32303399 Conjunto de 2 1.793,00 €

VIGA STARDECK INÉO < 6,10 M, BRANCA 32305399 Conjunto de 2 2.163,00 €

VIGA STARDECK INÉO < 8,10 M, BRANCA 32307399 Conjunto de 2 2.811,00 €

VIGA STARDECK INÉO < 3,10 M, BRANCA 32310399 Un. 613,00 €

VIGA STARDECK INÉO < 4,10 M, BRANCA 32311399 Un. 768,00 €

VIGA STARDECK INÉO < 5,10 M, BRANCA 32313399 Un. 943,00 €

VIGA STARDECK INÉO < 6,10 M, BRANCA 32315399 Un. 1.137,00 €

VIGA STARDECK INÉO < 8,10 M, BRANCA 32317399 Un. 1.476,00 €

Não apropriado para estrado de mosaico

VIGAS PARA COBERTURAS STARDECK INÉO

ESTRADO PARA COBERTURAS STARDECK INÉO SUBMERSAS

A partir de 680 x 500 mm A partir de 730 x 500 mm

Código Preço Código Preço

1 Estrado Inéo  – PVC branco 32440399 230,00 € 32442399 245,00 €

2 Estrado Inéo  – PVC Bege 32440599 237,00 € 32442599 250,00 €

3 Estrado Inéo  – PVC Cinzento 32440899 237,00 € 32442899 250,00 €

4 Estrado Inéo  – PVC Antracite 32440699 237,00 € 32442699 250,00 €

5 Estrado Inéo  – Pronto para mosaicos 32490099 403,00 € - -

Estrado Inéo  - Soldado 32490199 383,00 € 32492199 424,00 €

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sistema de bloqueio para a tampa de serviço PVC 32441301 Un. 141,10 €

Aba de 
travamento e 
parafusos

Tampa de fecho 
ABS, cor igual 
ao estrado

1 2 3 4 5
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Contrapeso (incluido nos 
custos da cobertura)

Suporte 
(vendido separadamente)

9

8

RECORTES DE COBERTURA STARDECK INÉO

Em piscinas construídas com um sistema de transbordo, as lâminas devem ser 
instaladas com o seguinte no lado de transbordo:

•  Um contrapeso para prevenir a cobertura de lâminas de saltar por cima da 
parede de transbordo durante o movimento da mesma.

•  Um suporte removível com uma faixa de segurança para prevenir a cobertura 
de lâminas de levantar-se enquanto está a ser disposta por cima da piscina. (de 
acordo com a norma para prevenção de afogamento, NF P90-308)

Os recortes são feitos para piscinas com encaixes no lado do eixo de modo a 
permitir a água circular no skimmer e locais de retorno.

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.
8. Recorte do guarda-pó da cobertura de 500 mm para 
acomodar um skimmer 32001699 Un. 25,40 €

9. Recorte do guarda-pó da cobertura de 150 mm para 
acomodar uma válvula de retorno 32001599 Un. 15,40 €

10. Custo de instalação de um contrapeso e encaixe de 
transbordo 32000340 Un. 76,30 €

BRANCO BEGE CINZENTO ANTRACITE
Largura Código Preço Código Preço Código Preço Código Preço

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade inferior a 1,06 m
< 3,10 m 32600399 499,00 € 32600599 525,00 € 32600899 525,00 € 32600699 642,00 €
< 4,10 m 32601399 591,00 € 32601599 620,00 € 32601899 620,00 € 32601699 761,00 €
< 5,10 m 32603399 710,00 € 32603599 745,00 € 32603899 745,00 € 32603699 913,00 €
< 6,10 m 32605399 828,00 € 32605599 871,00 € 32605899 871,00 € 32605699 1.066,00 €

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade inferior a 1,30 m
< 3,10 m 32610399 575,00 € 32610599 603,00 € 32610899 603,00 € 32610699 739,00 €
< 4,10 m 32611399 707,00 € 32611599 743,00 € 32611899 743,00 € 32611699 909,00 €
< 5,10 m 32613399 826,00 € 32613599 869,00 32613899 869,00 32613699 1.063,00 €
< 6,10 m 32615399 956,00 € 32615599 1.004,00 € 32615899 1.004,00 € 32615699 1.229,00 €

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade inferior a 1,55 m
< 3,10 m 32620399 653,00 € 32620599 688,00 € 3260899 688,00 € 32620699 843,00 €
< 4,10 m 32621399 811,00 € 32621599 851,00 € 32621899 851,00 € 32621699 1.043,00 €
< 5,10 m 32623399 956,00 € 32623599 1.004,00 € 32623899 1.004,00 € 32623699 1.229,00 €
< 6,10 m 32625399 1.043,00 € 32625599 1.096,00 € 32625899 1.096,00 € 32625699 1.342,00 €

Piscina inclinada ou de fundo liso com profundidade superior a 1,30 m
< 3,10 m 32630399 902,00 € 32630599 947,00 € 32630899 947,00 € 32630699 1.159,00 €
< 4,10 m 32631399 1.077,00 € 32631599 1.132,00 € 32631899 1.132,00 € 32631699 1.387,00 €
< 5,10 m 32633399 1.294,00 € 32633599 1.360,00 € 32633899 1.360,00 € 32633699 1.666,00 €
< 6,10 m 32635399 1.514,00 € 32635599 1.590,00 € 32635899 1.590,00 € 32635699 1.946,00 €

PAREDE DE TANQUE PARA COBERTURAS STARDECK INÉO

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.
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  www.ecocompositos.pt  |  353 

2 31

FIXADORES DE COBERTURA STARDECK INÉO

Azul claro
Azul 

acinzentado
Azul escuro Branco Bege Cinzento

Cinzento
Acastanhado

Antracite Preto
Aço 

inoxidável

32800100 32800230 32800200 32800300 32800500 32800800 32800130 32800600 32800900 32850600
30,10 € 30,10 € 30,10 € 30,10 € 30,10 € 30,10 € 30,10 € 30,10 € 30,10 € 147,10 €

As cores dos fixadores vão ao encontro das cores do liner. (*) As lâminas azuis-translucidas só são permitidas para as coberturas Coverdeck, Revodeck, Stardeck, Stardeck High Level, Stardeck 
Ineo, Thermodeck e Igloo.

FIXADORES DELTALOCK PARA COLOCAR DEBAIXO DA COBERTURA

Azul claro
Azul 

acinzentado
Azul escuro Branco Bege Cinzento Antracite Preto

Aço 
inoxidável

32802100 32802230 32802200 32802300 32802500 32802800 32802600 32802900 32852600
143,90 € 143,90 € 143,90 € 143,90 € 143,90 € 143,90 € 143,90 € 143,90 € 213,00 €

As cores dos fixadores vão ao encontro das cores do liner.

FIXADORES SS DELTALOCK

DESCRIÇÃO Código Preço €  / Un.

Fixadores em aço inoxidável para tornar instalações existentes compatíveis com as normas de segurança vigentes
1 Fixador em aço inoxidável montado na parede, para Ineo e piscinas de alto nível de água 32850000 162,90 €
1 Fixador sub-cobertura em aço inoxidável, para piscinas em alto nível de água 32850700 124,60 €
2 Fixador com ferrolho dobrável, para transbordo e tanque amortecedor 32856600 73,20 €
3 Fixador com ferrolho fixo para transbordo e tanque amortecedor 32857600 82,20 €

Fixador lateral, ferrolho dobrável em aço inoxidável 32858605 86,40 €
Fixador lateral, ferrolho fixo em aço inoxidável 32859605 96,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor C.

AQ
UE

CI
M

EN
TO

 E 
CO

BE
RT

UR
AS

ACESSÓRIOS STARDECK® INÉO
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APANHA FOLHAS WINTERCLEAN P-F

De modo a manter a sua cobertura de lâminas perfeitamente limpa durante a época de inverno é 
necessário impedir as folhas e pó de passarem pela ranhura entre o término das lâminas e a parede da 
piscina. Winterclean P-F- é o acessório pensado para a solução deste problema.
Destaques:
Simples e eficiente: contruído a partir de polistireno de alta densidade, o sistema WinterClean P-F- é 
composto de segmentos que seguram-se às lâminas da cobertura impedindo a passagem de sujidade.
Prático: Pode ser facilmente instalado em apenas alguns minutos.
Fácil de armazenar: Segmentos de 1 m leves, tornando-os simples de armazenar quando não estão sob 
utilização.

COMPATÍVEL COM TODAS AS LÂMINAS DISPONÍVEIS NO MERCADO COM 
ESPESSURA ENTRE 10 A 20 MM.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

WinterClean P-F cinzento 32869800 Un. 77,20 €

WinterClean P-F bege 32869800 Un. 77,20 €

TABELA DE PREÇOS (EXEMPLOS)

DESCRIÇÃO Código Número de pacotes de  
6 segmentos Preço €  / Un.

18 m 6 x 3 3 231,60 €
24 m 8 x 4 4 308,80 €
30 m 10 x 5 5 386,00 €
36 m 12 x 6 6 463,20 €

ENCAIXES PARA PISCINA STARDECK (LINER/ALVENARIA, 1,50 MM OU BETÃO)

DESCRIÇÃO Código Preço €  / Un.
1 Passamuro Stardeck, 275 mm, para piscinas com paredes de até 250 mm de espessura (máximo) 32500300 211,00 €
2 Suporte do eixo Stardeck 32510300 93,30 €
3 Suportes de viga de betão – White 32520300 108,80 €

Suportes de viga de betão – Beige 32520500 115,10 €
Suportes  de viga de betão – Grey 32520800 115,10 €

4 Passamuro Stardeck, 325 mm, para piscinas com paredes de até 300 mm de espessura 32501300 227,00 €
Passamuro Stardeck, 325 mm, para extensão BWT 32502300 149,00 €

5 Peça de extensão de terminal, 100 mm 32503300 166,20 €
6 Peça de extensão intermédia, 100 mm 32504300 90,30 €
7 Suporte de viga de subcobertura Stardeck, branca 33530301 37,00 €

PAINEL ELÉTRICO E MOTORIZAÇÃO STARDECK

DESCRIÇÃO Código Preço €  / Un.
8 Motor de redução de engrenagem, Aquamat 3001, 24 V, 250 Nm 

(para piscinas de até 98 m2) 32270400 1.370,00 €

9 Motor de redução de engrenagem, Aquamat PL3-500, 24 V, 500 
Nm (para piscinas maiores que 98 m2) 32271020 4.093,00 €

Motor de redução de engrenagem, Aquamat PL3-1100, 1100 Nm 32272020 6.490,00 €
Painel elétrico para, Stardeck, hermodeck, Coverdeck e Revodeck 
(modelo 2020) 32290400 1.016,00 €

Painel elétrico, motor de redução de engrenagem PL3 (Stardeck) 32291000 1.311,00 €
Interruptor de chave 32292000 117,30 €
Cabo blindado 3 x 1 mm2 por 100 m 32293000 275,00 €

10 Tampa protetora para conectores Aquamat, conjunto de 2 32270170 Sob consulta

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.
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RECETOR RÁDIO PARA PAINEL DE CONTROLO

DESIGNAÇÃO CÓDIGO EMBALAGEM PREÇO € | CONJUNTO

Recetor rádio para controlo remoto e transmissor de 12 teclas 32292020 Un. 145,10 €
Transmissor de 12 teclas fixo instalado com rádio 32292040 Un. 45,10 €

ACESSÓRIOS STARDECK

DESIGNAÇÃO CÓDIGO EMBALAGEM PREÇO € | CONJUNTO
Flange protetora para liner, por par 32880300 Un. 238,00 €

ACESSÓRIOS PARA COBERTURAS SUBMERGIDAS AUTOMÁTICAS

DESIGNAÇÃO CÓDIGO EMBALAGEM PREÇO € | CONJUNTO

Placas e perfil de instalação coverdeck 33200101 Un. 306,00 €

Saqueta de 500 mL de gel bicomponente 8492300 Un. 38,50 €

Encaixes de canto para a cobertura, 2m comprimento 32401650 Un. 111,60 €

Para renovação, o kit de encaixes de canto permite a instalação sem puxar a cobertura. Não 
compatível com piscinas de nível de água elevado.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor C.

DESCRIÇÃO Código Preço €  / Un.

Lâmina Branca por m2, pre 2020 32090300 55,70 €
Lâmina Bege por m2, pre 2020 32090500 59,20 €
Lâmina Cinzento por m2, pre 2020 32090800 59,20 €
Lâmina Azul claro por m2, pre 2020 32090100 59,20 €
Lâmina Azul translucido por m2, pre 2020 32090700 59,20 €
Lâmina Branca por m2 32000300 53,50 €
Lâmina Bege por m2 32000500 56,90 €
Lâmina Cinzento por m2 32000800 56,90 €
Lâmina Azul claro por m2 32000100 56,90 €
Lâmina Azul translúcido por m2 32000700 * 85,70 €

LÂMINAS VENDIDAS SEPARADAMENTE

Branco PVC

As cores da lâmina correspondem às cores do forro e da piscina:
(*) As lâminas azuis translúcidas estão disponíveis apenas como opção para coberturas submersas.

Bege PVC Cinzento PVC Azul claro PVC Azul translúcido PVC
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO 
DE PISCINA
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ESTRUTURA DE 
UMA PISCINA
A piscina é um oásis atrativo e divertido para 
amigos e familiares no caso de uma piscina do-
méstica, ou clientes e utentes no caso de piscinas 
comerciais e públicas, no entanto, não é visível a 
maior parte da diversidade e complexidade dos 
equipamentos de que a mesma é composta. 

Existem várias formas de construir e manter limpa 
uma piscina mas no seu essencial existem quatro 
categorias cujas necessidades podem ser respon-
didas de diversas formas, estas são:

FILTRAÇÃO
A filtração da água numa piscina é essencial para 
um funcionamento correto. Por mais esforços que 
faça, é inevitável que poeira, sujidade e outros pe-
quenos resíduos entrem na água. Ignorada, esta 
poluição pode tornar-se uma fonte de problemas 
estéticos de saúde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DESINFEÇÃO
A filtração faz o trabalho de manter a água limpa, 
mas é necessário controlar a química da água para 
garantir a segurança e conforto dos banhistas. Os 
agentes patogénicos desenvolvem-se rapida-
mente em água não tratada e os equipamentos 
da piscina podem danificar-se em água não equi-
librada. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIRCULAÇÃO
O coração de qualquer sistema de uma piscina é a 
bomba de água. Habitualmente esta é composta 
por um motor elétrico que gira uma turbina/héli-
ce forçando a água através das distintas tomadas 
de entrada e saída de água da piscina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIMPEZA
Apesar de toda a excitação que advém da utiliza-
ção de uma piscina, existem alguns desafios de 
manutenção. De um modo geral, a limpeza da 
piscina pode ser realizada com recurso a redes, 
hastes, limpa fundos, escovas, etc. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ARRANQUE  
DA PISCINA
Quando finalmente chega a primavera e as tem-
peraturas começam a subir, é tempo de começar 
a pensar em preparar toda a área da piscina para 
a época balnear. Com o avanço tecnológico é hoje 
mais fácil do que nunca realizar a abertura da sua 
piscina e, seguindo alguns passos fáceis, começar 
a desfrutar da mesma.

ASPETOS A 
CONSIDERAR
Limpe os detritos da bordadura e área circundan-
te, afaste vasos, ornamentos e tudo o resto que 
tenha o potencial de produzir resíduos na sua 
piscina. Apare as árvores e arbustos que possam 
ter crescido nos últimos meses. Algumas plantas 
libertam as suas flores no verão, as quais podem 
vir a cair na sua piscina.

Inspecione o seu stock de produtos para manu-
tenção e limpeza da piscina, particularmente 
as datas de validade nos produtos químicos. Os 
produtos que não estiverem em condições de 
utilização ou fora do prazo devem ser substituí-
dos por novos. Lembre-se que, se um químico não 
foi corretamente selado na temporada passada o 
mesmo deve ser substituído.

Remova a cobertura da piscina de uma forma a 
que a água acumulada sobre a mesma, durante 
os meses de inverno, não se misture com a água 
da piscina; poderá utilizar uma bomba ou um 
aspirador para este efeito. Após a remoção da 
cobertura, leve-a para uma zona aberta ou outra 
superfície sólida e coloque-a a secar. Varra e pas-
se por água a cobertura, usando o tratamento de 
manutenção recomendado pelo fabricante.

INSPECIONE A 
PISCINA
Remova quaisquer tampões dos skimmers e 
retornos e confirme o correto estado de conser-
vação dos acessórios encastrados. Verifique com 
especial atenção as condições do filtro e da bom-
ba de modo a detetar preventivamente quaisquer 
peças danificadas ou gastas de modo; se necessá-
rio adquira uma de substituição. 

Se removeu as lâmpadas submersas volte-as a 
colocar e verifique o estado das ligações elétricas. 
É também agora uma boa altura para remover os 
depósitos de calcário e manchas das superfícies 
com um produto apropriado.

PISCINAS 
DIFERENTES 
REQUEREM 
MEDIDAS 
DIFERENTES NA 
SUA ABERTURA

VINIL LINER

Verifique se as paredes e fundos têm orifícios ou 
rasgos e realize as reparações necessárias o mais 
rapidamente possível. A função primordial do 
vinil liner é reter a água, se for apropriadamente 
mantido poderá durar bastante tempo. Repare 
quaisquer estragos antes que se tornem maiores 
seguindo as instruções do fabricante/construtor 
da sua piscina.  A sujidade e outras partículas finas 
podem acumular-se na linha de água, esfregue-a 
com um pano macio ou um limpador apropriado 
para vinil. 

BETÃO

Procure e repare quaisquer fissuras que encontre 
durante a época. A verificação de fissuras deve ser 
um procedimento habitual da manutenção da 
piscina. É particularmente importante verificar a 
existência de fissuras no inicio e no fim da época 
balnear pois poderá ocorrer perda significativa de 
água.

FIBRA DE VIDRO

As brechas nas piscinas de fibra de vidro são co-
muns e normalmente não são causa para alarme. 
Fibra de vidro tem um acabamento de gelcoat que 
evita o vazamento de água e danos estruturais na 
piscina, se no entanto detetar uma brecha parti-
cularmente grande, contate um especialista de 
fibra de vidros.

ENCHA A PISCINA E LIMPE OS RESÍDUOS

Agarre uma mangueira e encha a piscina até à 
linha de água. Quando a mesma estiver ao nível 
desejado, pode limpar folhas, ramos e outros de-
tritos do fundo da piscina utilizando uma escova 
ou um limpa fundos. Remova quaisquer resíduos 
do cesto de folhas.

VERIFIQUE O FILTRO

Remova o topo do filtro e, caso tenha um filtro de 
cartucho, verifique o estado do mesmo. Se, por 
outro lado, tiver um filtro de areia, renove o meio 
filtrante, volte a enchê-lo até ao nível indicado. 
Verifique a canalização do mesmo.

LIGUE O SISTEMA DE FILTRAÇÃO

Coloque a funcionar durante 12 a 24 horas o sis-
tema de filtração da piscina para misturar a água 
nova e antiga antes de testar ou adicionar pro-
dutos químicos. Tenha em atenção se o equipa-
mento de teste da água está dentro dos prazos de 
validade. Verifique os capítulos de Tratamento da 
Água e Medição e Análise da água deste catálogo 
para mais dicas e informações. 

SEGURANÇA

Os equipamentos salva-vidas devem estar facil-
mente acessíveis ao pé da piscina e num estado 
apropriado de conservação. O equipamento deve 
ser durável e fácil de utilizar. Todo o equipamento 
deve ser verificado antes do inicio da época bal-
near. 
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NÍVEL DA ÁGUA  
DA PISCINA

A altura até à qual a piscina é preenchida com 
água tem um impacto direto na eficácia do seu 
sistema de filtração. O nível de água ao qual os 
skimmers funcionam melhor é entre o terço in-
ferior da abertura e o meio da abertura do mes-
mo. Se o nível de água estiver acima de metade 
da abertura, a água mover-se-á para dentro do 
skimmer a uma velocidade reduzida e os detri-
tos flutuantes poderão passar pelo mesmo sem 
ser sugados. Caso a água cubra completamente 
a abertura deste equipamento, então a sujidade 
não conseguirá entrar de todo. Se a água estiver 
abaixo da abertura poderá haver o risco de aspi-
ração de ar para o sistema de filtração, podendo 
resultar na desferragem da bomba com os danos 
para o sistema de filtração que dai resultam. Adi-
cione água antes de realizar uma contra lavagem 
do filtro ou aspirar a piscina pois estas atividades 
levarão à redução do nível da água.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LEITURA DE  
MANÓMETROS

Saber ler os manómetros dos equipamentos da 
sua piscina pode fazer a diferença entre uma me-
dida corretiva eficaz e uma fatura pesada de repa-
ração. A maioria das piscinas está equipada com 
um filtro com manómetro, um pequeno disposi-
tivo que lê a pressão acumulada dentro do filtro. 
A compreensão dos valores apresentados por este 
equipamento é crucial para a manutenção do cor-
reto funcionamento do seu sistema de filtração.

CÁLCULO DO 
VOLUME DE ÁGUA 

DA PISCINA

As doses necessárias de produtos químicos para 
o tratamento da água de uma piscina só poderão 
ser encontradas se conhecido o volume da mes-
ma. Como as piscinas não têm todas a mesma for-
ma geométrica, estas são as fórmulas necessárias 
para se encontrar o volume das mais comuns.

Deve verificar o seu manómetro pelo menos uma 
vez por semana, o mesmo está habitualmente 
localizado no topo do filtro. É um dispositivo 
circular com números que vão de 0 a 60. Os nú-
meros representam a força da água que está a 
transitar pelo filtro em psi. Verifique no manual 
de utilizador do seu filtro qual é o valor padrão.

Regra geral, se o valor passar 10 psi acima do ní-
vel de funcionamento normal isso significa que 
o filtro está a necessitar de uma limpeza. Por ou-
tro lado, se a pressão estiver demasiado baixa, é 
provável que esteja alguma coisa a bloquear a 
entrada de água no filtro. Se a pressão no ma-
nómetro estiver a variar entre valores, é possível 
que tenha o nível de água na piscina demasiado 
baixo, provocando o funcionamento incorreto 
do skimmer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PISCINA QUADRADA OU RECTANGULAR

Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade 
média (m) = Volume (m3)

PISCINA OVAL

Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade 
média (m) x 0,89 = Volume (m3)

PISCINA REDONDA OU CIRCULAR

Diâmetro (m) x Diâmetro (m) x Profundidade mé-
dia (m) x 0,78 = Volume (m3)

PISCINA EM FORMA DE FEIJÃO

Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade 
média (m) x 0,85 = Volume (m3)

L

C

L

C



L

C

www.ecocompositos.pt  |  359

CU
ID

AD
OS

 E 
M

AN
UT

EN
ÇÃ

O 
DE

 P
IS

CI
NA



360  |  ecopool catálogo 2021360  |  ecopool catálogo 2021

TABELA DE SELEÇÃO DO FILTRO E BOMBA
As doses necessárias de produtos químicos para o tratamento da água de uma piscina só poderão ser encontradas se conhecido o 
volume da mesma. Como as piscinas não têm todas a mesma forma geométrica, estas são as formulas necessárias para se encon-
trar o volume das mais comuns.

S E L E Ç Ã O  D O  F I LT R O  E  B O M B A

Volume 
piscina Conexões Bomba Ø Filtro Renovação Velocidade 

filtração Areia

m3 mm in CV mm H m3/h/m2 kg

40 50 1 ½” 0,3 350 8 50 40

40-50 50 1 ½” ,05 400 8 50 60

50-60 50 1 ½” 0,5 450 8 50 70

60-75 50 1 ½” 0,5 500 8 50 100

75-90 50 1 ½” 0,75 550 8 50 130

90-115 50 1 ½” 1 600 8 50 160

115-130 63 2” 1 650 8 50 175

130-170 63 2” 1,5 750 8 50 300

170-200 63 2” 2 800 8 50 330

AVISO: “A pressão dentro do filtro pode causar 
danos extremos, nunca tente abrir o filtro 
quando o mesmo estiver sob pressão!”.
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A L G A S  E  O U T R A  F O R M A Ç Õ E S

SINTOMA PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO ACONSELHADA

Água verde, turva 
e (possivelmente) 
incrustações nas paredes

Algas verdes

• Nível de desinfetante baixo.
• Manutenção deficiente.
• pH desregulado.
• Má circulação.

• Tratamento de choque.
• Aplicação de algicida.
• Limpeza do filtro.
•  Verificação do sistema de 

filtração.

Pontos pretos duros no  
fundo da piscina que  
custam a sair ao esfregar

Algas pretas

• Nível de desinfetante baixo.
• Manutenção deficiente.
• pH desregulado.
• Má circulação.

• Aplicação de algicida.
• Escovagem dos pontos.
• Limpeza do filtro.
•  Verificação do sistema de 

filtração.

Crescimento amarelado 
nas paredes facilmente 
escovado, água verde-
amarelado

Algas mostarda

• Nível de desinfetante baixo.
• Manutenção deficiente.
• pH desregulado.
• Má circulação.

• Aplicação de algicida.
• Escovagem dos pontos.

Viscosidade cor-de-rosa  
que é facilmente removida  
ao escovar

Viscosidade rosa

• Nível de desinfetante baixo.
• Manutenção deficiente.
• pH desregulado.
• Má circulação.

• Aplicação de algicida.
• Escovagem.
• Limpeza do filtro.
•  Verificação do sistema de 

filtração.

Substância tipo papel ou 
muco branco

Mofo de água  
(Saprolegnia)

• Nível de desinfetante baixo.
• Manutenção deficiente.
• pH desregulado.
• Má circulação.

• Tratamento de choque.
• Aplicação de algicida.
• Limpeza do filtro.
•  Verificação do sistema de 

filtração.

Presença de insetos na  
água, pelos e penas de 
animais, etc.

Animais e insetos • Ambiental.
•  Tratamento de choque  

para oxidar as partículas 
orgânicas.

Incapacidade de 
manutenção do nível 
de cloro livre ou 
impossibilidade de  
destruir  
o cloro combinado

Falta de cloro
•  Contaminantes externos 

ambientais.
• Manutenção deficiente.

• Tratamento de choque.

Água turva sem se ver  
o fundo da piscina Água turva

• Má circulação/filtração.
• Cloraminas ou falta de cloro.
• pH desregulado.
• Excesso de partículas.

• Verificar a bomba e o filtro.
•  Limpar e correr a bomba 

continuamente.
•  Equilibrar quimicamente a água.
• Tratamento de choque.
• Limpeza do filtro.
• Utilização de floculante.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA SUA PISCINA
Normalmente, a maior parte dos problemas da água e superfície de uma piscina podem ser resolvidos pelo próprio dono. Encontra-
rá abaixo os problemas mais frequentes, as possíveis causas e recomendações para os solucionar. Tenha sempre em atenção que a 
água da piscina está adequadamente equilibrada antes de adicionar quaisquer químicos corretivos.
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Á G UA  C O L O R I D A

SINTOMA PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO ACONSELHADA

Água cinzenta, verde  
claro ou turquesa

Cobre

• Corrosão de equipamento.
•   Contaminação externa.
• Nova água.
•  Utilização de algicida à base 

de cobre.

• Aplicação de algicida.
• Remoção de metais.

Água castanha ou roxa Manganésio
• Corrosão de equipamento.
• Contaminação externa.
• Nova água.

• Utilização de floculante.
• Remoção de metais.
• Aspiração de sujidade.

Água vermelho-
acastanhado

Ferro
• Contaminação externa.
• Água nova.

• Utilização de floculante.
• Remoção de metais.
• Aspiração de sujidade.

Problemas de filtração
Filtro entupido ou  

séries curtas de  
funcionamento.

• Filtro sujo
• Meio filtrante não limpo.
•  Quantidade inadequada de 

meio filtrante.
• pH desregulado.

• Trocar o meio filtrante.
• Limpar o filtro.

Cheiro irritante na piscina Irritação nasal e ocular

• Cloraminas
•  Dejetos de banhistas, óleos, 

cremes, protetores solares, 
etc.

• Tratamento de choque.

P R O B L E M A S  D E  S U P E R F Í C I E

SINTOMA PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO ACONSELHADA

Acumulação de camada tipo 
lixa na superfície, coloração 
cinzenta difícil de escovar.

Acumulação de  
incrustações

•  Desequilíbrio químico, 
alcalinidade total elevada, 
pH errado e ou dureza 
cálcica excessiva.

•  Remoção de metais/
Substituição da água.

•  Equilibrar a água.
•  Lavar com ácido clorídrico 

ou outra substância 
apropriada.

Cavidades no reboco Corrosão
•  Desequilíbrio químico, 

alcalinidade total baixa/pH e 
ou dureza cálcica baixa.

•  Equilibrar a água.
•  Substituir a superfície.

Descolorações brancas 
localizadas na superfície

Descoloração
•  Adição incorreta de 

químicos

•  Substituir o liner se 
necessário.

•  Pintar a superfície.
•  Dissolver as substâncias 

secas antes de adicionar à 
piscina.

Manchas castanhas, 
pretas, turquesa ou verdes 
no fundo que não saem 
escovando

Tingimento

•  Manchas metálicas.
•  Fungos debaixo do liner.
•  Ácido tânico.
•  Manchas (folhas e detritos)

•  Levantar o liner e limpar o 
que está debaixo.

•  Tratamento de choque.
•  Remoção de metais.

Cheiro irritante na piscina
Irritação nasal  

e ocular

•  Cloraminas
•  Dejetos de banhistas, óleos, 

cremes, protetores solares, 
etc.

•  Tratamento de choque.
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CONDIÇÕES GERAIS  
DE VENDA
ECOCOMPOSITOS, S.A.

1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Todos os fornecimentos e serviços a estes 
associados, efectuados pela Ecocompósi-
tos S.A., sê-lo-ão exclusivamente com base 
nas presentes Condições Gerais de Venda. 
Quaisquer referências feitas pelo Compra-
dor aos seus termos e condições gerais con-
sideram-se, pelo presente rejeitadas.

As Condições Gerais de Venda da Ecocom-
pósitos S.A. serão, igualmente aplicáveis a 
todas as transações futuras.

Qualquer afastamento das presentes Condi-
ções Gerais de Venda, carece da aprovação 
prévia, expressa a escrita da Ecocompósitos 
S.A..

2. QUALIDADE DO PRODUTO, 
ESPÉCIMES E AMOSTRAS;  
GARANTIAS

(I)  Salvo se diversamente acordado, a 
qualidade dos produtos é exclusiva-
mente determinada pelas especifi-
cações do produto da Ecocompósitos 
S.A.. Os usos identificados ao abrigo 
do Regulamento Europeu relativo às 
Substâncias Químicas (REACH) aplicá-
vel às mercadorias, não representarão 
um acordo relativamente à qualidade 
contratual dos produtos, nem quanto 
ao uso definido nos termos do presente 
contrato.

(II)  As propriedades dos espécimes e 
amostras serão apenas vinculativas, na 
justa medida em que tenham sido ex-

plicitamente acordadas para descrever 
a qualidade dos produtos.

(III)  Os dados da qualidade e do tempo de 
armazenagem, assim como outros da-
dos, apenas constituem garantia, se 
tiverem sido acordados e designados 
como tal.

3. ORÇAMENTOS E 
REPARAÇÕES

A realização de um orçamento de reparação 
tem um valor monetário de 30€, sendo este 
abatido no custo total em caso de adjudica-
ção. As reparações acarretam um preço de 
mão-de-obra de 30€/h. Quando haja lugar 
a deslocação para reparação dos equipa-
mentos, o valor a pagar por quilómetro será 
de 0,40€.

4. INFORMAÇÕES

Quaisquer Informações prestadas pela Eco-
compósitos S.A., são-no no melhor do seu 
conhecimento. Quaisquer conselhos e in-
formações prestados relativamente à ade-
quabilidade e aplicação dos produtos, não 
desobrigarão o Comprador de empreender 
as suas próprias investigações e testes.

5. PREÇOS E PAGAMENTO

(I)    Se os preços ou as condições de paga-
mento da Ecocompósitos S.A., forem de 
um modo geral alterados, entre a data 
do contrato e a data da expedição, a 
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  >>>

Ecocompósitos S.A. poderá aplicar o 
preço ou as condições do pagamento 
em vigor na data de expedição. No caso 
de aumento de preço, a Ecocompósitos 
S.A. terá o exclusivo direito de denun-
ciar o contrato, mediante notificação a 
Ecocompósitos S.A., a efectuar no prazo 
de 14 dias após o aviso do aumento de 
preço .

(II)   As vendas cujo valor seja inferior a 
100€, mesmo que o Comprador be-
neficie de condições de crédito, serão 
exclusivamente pagas com numerário.

(III)  As vendas a crédito serão realizadas até 
ao limite de crédito estabelecido; ao 
atingir este limite o mesmo é cortado 
pelo sistema informático. Se o Compra-
dor pretender fornecimentos que exce-
dam esse límite, deverá liquidar no ato 
de entrega da mercadoria o montante 
que exceda o limite de crédito conce-
dido.

(IV)  Os preços, campanhas e promoções 
encontram-se em vigor nas condições 
assinaladas, salvo erro tipográfico.

6. ENTREGA

A entrega será efectuada nos termos es-
tabelecidos no contrato. A terminologia 
comercial será interpretada em conformi-
dade com os INCOTERMS em vigor na data 
de celebração do contrato.
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7. TRANSPORTE

Os preços indicados na tabela de preços 
entendem-se por produtos carregados nos 
armazéns de Esmoriz, Carregado e Faro. A 
pedido dos clientes e sujeito a aceitação 
confirmada por escrito dos mesmos, poderá 
a Ecocompósitos S.A. fornecer preço para o 
transporte dos materiais para local a desig-
nar pelos mesmos. Existe neste momento 
uma tabela de preços para entregas a partir 
dos armazéns do Carregado - Lisboa, em 
função das quantidades e da zona postal do 
local de entrega. Para transportes a partir 
dos armazéns de Esmoriz ou do Algarve, 
será submetida cotação em função de cada 
caso.

Qualquer reclamação sobre deteriorações 
causadas pelo transporte terá de ser comu-
nicada, por escrito, nas 48 horas imediatas 
à recepção da encomenda. Os prazos de 
entrega são dados a título indicativo. A não 
entrega dos produtos no prazo indicado, fa-
cultará ao Comprador o direito de anular a 
encomenda, mas aceitando expressamente 
renunciar a qualquer outro direito de in-
demnização, seja a que titulo for, se aquele 
prazo indicado for excedido.

8. DEVOLUÇÕES

Todos os fornecimentos entregues de acor-
do com a “nota de encomenda” formal do 
Comprador ou confirmação da mesma sub-
metida por escrito á Ecocompósitos S.A. 
pelo mesmo, não poderão ser trocados, 
nem retomados. Qualquer disposição con-
trária a este princípio dependerá sempre 
do prévio acordo por escrito da Ecocompó-
sitos S.A.. As embalagens encetadas, sujas, 
amassadas, não poderão em caso algum ser 
retomadas.

9. CUMPRIMENTO DOS  
REQUISITOS LEGAIS

O Comprador é responsável pelo cumpri-
mento de todas as leis e regulamentos re-
lativos à armazenagem e uso dos produtos.

10. MORA NO PAGAMENTO

(I)  As faturas serão liquídadas até 30 dias 
da data de emissão das respetivas 
faturas, nos nossos escritórios, em 
dinheiro, cheque, vale postal ou trans-
ferência bancária. Ao atingir o limite 
de tempo concedido para pagamento, 
o sistema bloqueia automaticamente o 
processo de faturação.

(II)  A falta de pagamento no prazo estipu-
lado, por parte do Comprador, consti-
tuirá uma violação fundamental das 
obrigações contratuais.

(III)  No caso de mora ou falta de pagamen-
to do preço por parte do Comprador, 
a Ecocompósitos S.A. terá o direito de 
debitar e cobrar juros sobre o montan-
te em dívida à taxa aplicável aos crédi-
tos das empresas comerciais.

(IV)  Qualquer atraso ou irregularidade nos 
pagamentos conferirá á Ecocompósitos 
S.A. o direito de resolver ou suspender 
a execução do presente contrato ou de 
outros que estejam em curso. Quando 
as partes tenham convencionado que 
o preço seria pago em prestações, 
a falta de liquidação atempada de 
qualquer delas determina o imediato 
vencimento das restantes. 

11. DIREITOS DO 
COMPRADOR RELATIVOS A 
PRODUTOS COM DEFEITO

(I)  À matéria dos direitos e deveres da 
Ecocompósitos S.A. e Comprador, re-
lativamente a produtos defeituosos, 
aplicar-se á: 

  a)  Se o Comprador for um consumidor 
final, entendendo-se como tal aque-
le a quem sejam prestados serviços, 
fornecidos bens ou transmitidos 
direitos destinados a uso não profis-
sional, o regime da tutela do consu-
midor definido, designadamente, no 
DECRETO-LEI N° 67 1 2003, de 8 de 
Abril;

  b)  Se o Comprador não for um con-
sumidor, na acepção prevista no 
parágrafo anterior, designadamen-
te, se aplicar os produtos para uso 
profissional, o regime legal previsto 
nos artigos 913° e seguintes do Có-
digo Civil, sendo, neste caso, o prazo 
de denúncia do defeito do produto 
de 30 dias após o conhecimento do 
mesmo, devendo ser exercido den-
tro de um prazo de 6 meses após a 
entrega da coisa vendida.

(II)  Em qualquer caso, o Comprador deverá 
notificar por escrito a Ecocompósitos 
S.A. do defeito, descrevendo com pre-
cisão a natureza e extensão dos defei-
tos que invoque.

12. CANCELAMENTO OU  
DEVOLUÇÃO DE 
ENCOMENDAS

(I)  Sem prejuízo do disposto quanto a 
defeitos dos produtos vendidos, se o 
Comprador pretender cancelar ou de-
volver uma encomenda terá sempre 
que o comunicar primeiro e por escrito 
á Ecocompósitos S.A. que é quem tem a 
faculdade de aceitar o respetivo cance-
lamento, ou devolução.

(II)  Caso a Ecocompósitos S.A. aceite o 
respetivo cancelamento ou devolução, 
comunicará, por escrito, ao Comprador 
em que condições tais solicitações se-
rão aceites, podendo para tal debitar 
até 20% do total da encomenda refe-
rentes a gastos administrativos, assim 
como debitar outros custos referentes 
ao cancelamento, ou devolução, da en-
comenda.

(III)  A Ecocompósitos S.A. poderá negar o 
cancelamento ou devolução da enco-
menda, verificadas determinadas si-
tuações, designadamente, quando:

  a)  O material é encomendado exclusiva-
mente para o Comprador;

 b)  O material não é de stock e foi 
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comprado exclusivamente para o 
Comprador;

 c)  O material foi fornecido há mais de 8 
dias, sem prejuízo das leis vigentes;

 d)  O material foi usado ou apresenta si-
nais de mau manuseamento;

 e)  O material encontra-se em condições 
de mau acondicionamento, na sua 
receção nas instalações da Ecocompó-
sitos S.A..”

13. RESPONSABILIDADE

(I)   A Ecocompósitos S.A. será de um modo 
geral, responsável pelos prejuízos que 
cause ao Comprador nos termos legal-
mente previstos em matéria de respon-
sabilidade civil contratual.

(II)  A Ecocompósitos S.A. não será res-
ponsável perante o Comprador em 
caso de impossibilidade ou atraso no 
cumprimento das suas obrigações de 
fornecimento, se a impossibilidade ou 
o atraso for devido ao cumprimento de 
obrigações regulamentares e/ou legais 
associadas ao facto de o Regulamento 
Europeu relativo as Substâncias Quími-
cas (REACH) ter sido accionadas pelo 
Comprador.

14. COMPENSAÇÃO

O Comprador só poderá proceder a com-
pensação de direitos da Ecocompósitos S.A. 
com um direito seu previamente aceite ou 
não contestado pela mesma Ecocompósitos 
S.A..

15. CAUÇÃO

Se existirem dúvidas razoáveis quanto a 
solvabilidade do Comprador, especialmente 
em caso de mora no pagamento do preço, 
a Ecocompósitos S.A. poderá sem prejuízo 
de outros direitos ou reclamações, revogar 
prazos de crédito e condicionar posteriores 
fornecimentos a pagamento antecipado ou 
a prestação de outras garantias.
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16. RESERVA DE 
PROPRIEDADE

(I)  Os produtos permanecerão propriedade 
da Ecocompósitos S.A. até ao integral 
pagamento do preço.

(II)  A Ecocompósitos S.A. poderá reclamar 
a posse dos produtos em virtude da 
reserva de propriedade e independen-
temente de ter ou não rescindido o con-
trato.

17. FORÇA MAIOR

Na medida em que qualquer incidente, ou 
circunstância para além do controlo da Eco-
compósitos S.A. (Incluindo actos da Natu-
reza, guerra, greves, lockouts, escassez de 
matérias-primas e de energia, obstrução de 
transportes, avaria de equipamento de fa-
brico, incêndio, explosão, actos de autorida-
de ou outros), reduza a disponibilidade dos 
produtos da fábrica da qual a Ecocompósi-
tos S.A. recebe os produtos, de tal modo que 
este não consiga cumprir as suas obriga-
ções, ao abrigo do presente contrato, a Eco-
compósitos S.A. f icara Isenta das obrigações 
previstas no presente contrato na medida 
em que seja Impedida de as cumprir e não 
ter qualquer obrigação de obter produtos de 
outras fontes.

O primeiro caso é também aplicável na me-
dida em que esse incidente ou circunstância 
tome o cumprimento contratual inútil de 
um ponto de vista comercial para a Ecocom-
pósitos S.A. por um longo período, ou que 
ocorra com os fornecedores da própria Eco-
compósitos S.A.. Se as ocorrências referidas 
durarem por um período superior a 3 meses, 
a Ecocompósitos S.A. terá direito a rescindir 
o contrato, sem que o Comprador tenha di-
reito a qualquer compensação.

18. LOCAL DE PAGAMENTO

Independentemente do local de entrega 
dos produtos ou documentos, ou do local da 
sede ou estabelecimento do Comprador, o 
local de pagamento será a sede da Ecocom-
pósitos S.A..

19. COMUNICAÇÕES

Os avisos ou comunicações que tenham de 
ser emitidos por qualquer das partes, só 
se considerarão efectuados mediante re-
cepção da contraparte. Se tiver de ser ob-
servado um prazo, o aviso ou comunicação 
devera ser recepcionado pelo destinatário 
dentro do mesmo prazo.

20. JURISDIÇÃO

Para resolução de todas as questões emer-
gentes das relações entre a Ecocompósitos 
S.A. e Comprador, nomeada mas não ex-
clusivamente, respeitantes a obrigação de 
pagamento do preço dos produtos forneci-
dos, elegem as partes o foro da sede da Eco-
compósitos S.A., se o Comprador for pessoa 
colectiva, se este for pessoa singular, o foro 
competente será o do domicílio deste.

21. DIREITO APLICÁVEL

O contrato ou os contratos que venham a 
ser celebrados entre a Ecocompósitos S.A. e 
Comprador, serão regidos pela lei da Repú-
blica Portuguesa.

22. LÍNGUA DO CONTRATO

A língua do contrato e das relações entre a 
Ecocompósitos S.A. e Comprador será a lín-
gua portuguesa. Se as presentes Condições 
Gerais de Venda forem dadas a conhecer ao 
Comprador noutra língua, além da língua 
do contrato, tal decorrera de mera conve-
niência do Comprador. No caso de surgirem 
diferenças de interpretação, prevalecerá a 
versão na língua do contrato.

ECOCOMPOSITOS, S.A.
01 de Janeiro de 2021
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“Mergulhamos 
juntos por um 

futuro melhor...”
P I S C I N A S  &  S P A S
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