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PISCINAS DE MADEIRA ABATEC

GARANTIA 5 ANOS
MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, DESENHO MODULAR INTELIGENTE
E REVESTIMENTO FACILMENTE SUBSTITUÍVEL
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PISCINAS DE MADEIRA ABATEC 

Beleza Sustentável, Robustez, Design e Segurança

As piscinas Abatec são feitas de madeira, cuidadosamente selecionada e proveniente das florestas escandinavas. O clima 
severo, que aí se faz sentir, molda os anéis de crescimento nos pinheiros, visivelmente mais densos do que em qualquer outro 
lugar, tornando a madeira de pinheiro muito mais forte e duradoura. 
Com recurso a um método exclusivo de tratamento da madeira, todas as pranchas passam por um processo de corte, 
secagem e impregnação por pressão a vácuo num autoclave, garantindo assim um produto final de alta qualidade e 
design inteligente.
Consiga um ambiente convidativo e natural, podendo instalá-las no interior ou exterior, acima do solo ou enterradas, obtendo 
um espaço único e inteiramente de acordo com as suas necessidades e preferências.

Paredes de madeira maciça
A estrutura principal é feita 
de madeira 45 mm, de alta 
qualidade e densidade.

Escada exterior amovível
Degraus exteriores antiderrapantes e 
facilmente amovíveis da estrutura.

Pronto em 2 dias
Acompanhada de um manual de 
instalação completo, preparada 
para os encastráveis.

Seguro para crianças
A combinação da escada exterior 
amovível e uma estrutura auto 
sustentada é a solução ideal para 
maximizar a segurança dos mais 
pequenos.

Skimmer limpeza fácil
Fácil acesso com tábua extraível.

Bordadura superior segura
Os parafusos A2 permitem um 
acabamento especial e seguro.

MODELOS DE PISCINAS DISPONÍVEIS

ABT-750-0001 Piscina de Madeira Tropical Sunshine 4,34 x 4,01 m  (A 1,18 m)

DISPONÍVEL EM:

TROPICAL SUNSHINE

SEA BREEZE

BLUE LAGOON

ABT-750-0005 Piscina de Madeira Blue Lagoon 5,63 x 3,52 m (A 1,24 m)

ABT-750-0002 Piscina de Madeira Sea Breeze 6,07 x 3,96 m (A 1,31 m)

SUMMER OASIS

ABT-750-0003 Piscina de Madeira Summer Oasis 6,00 x 4,19 m (A 1,31 m)

OPCIONAIS

Opcionais para tornar a sua piscina 
ainda mais confortável.
Mais informação sobre equipamento e acessórios 
disponíveis no Catálogo SCP Pool Portugal.


