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Como é bom o verão, né?!
E como é bonita a estação do sol,

da alegria,da saúde...
Parece que as pessoas ficam mais

bonitas com a presença do sol!!!

Elas ficam mais coradas, o humor
fica mais constante, temos mais motivação pra namorar,

fazer ginástica, bronzear-se, nadar, pegar uma praia...

Praia?
Pra que praia?

Pra ficar todo engordurado, grudento, desconfortável e
pegar uma micose na areia?

Que praia que nada!!! Com o sol lá fora...vamos pegar
uma piscininha!!

Quase  esqueci das piscinas!

Sem o Sol, a piscina perderia algumas das suas maiores
utilidades, que é a manutenção e proliferação da alegria

que ele (o sol) transmite.

E por falar em piscina e alegria, a 2a edição da revista
PISCINAS & SAUNAS traz curiosidades, informações, dicas e

sugestões sobre a sua área de lazer.

Bom mergulho, digo, boa leitura!!
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Lançamentos

Novos produtosNovos produtosNovos produtosNovos produtosNovos produtos

�
Sodramar ao seu alcance
- Como e o que encontrar?
A empresa começou a divulgar na Expolazer 2002
a sua nova home page, recheada de informações
técnicas e orçamentos interativos de tudo que en-

Para Piscinas, Saunas
e Lazer em 2003

volve uma área de lazer residencial e comercial. Dezenas de ma-
nuais, mais de 150 plantas de variados modelos de piscinas fa-
zem do site da Sodramar um dos mais visitados e elogiados do
setor. Acesse www.sodramar.com.br

Saiba na página principal do site como assinar a revista Pis-
cina & Lazer.

Novas Escadas
Comodidade e segurança foram as palavras
chave sobre os novos modelos de escadas
para piscinas, recém lançadas na última
Expolazer 2002, realizada no Pavilhão de
Exposições EXPO CENTER NORTE, em SP, no
final do mês de agosto.
A escada Marinheiro tem um design diferente
na parte superior do corrimão, possibilitando
um acesso mais seguro, principalmente para
piscinas com grandes profundidades.
Já a escada Confort tem um sistema inovador
em escadas para piscinas no Brasil.  É ideal
para idosos, obesos, crianças e gestantes, ou
até mesmo para pessoas que desejam uma
maior comodidade e conforto para entrar e
sair da piscina com um mínimo de esforço. Degrau Inox

Anatômico
Degrau Inox
Duplo

A confort possui degraus duplos, com o
dobro da área de apoio para os pés, e
por estarem dispostos um após o outro,
e não um acima do outro como as
escadas convencionais.

Controlador
Automático Digital
Super Inteligente

Controlador
Automático c/ Timer e

chave 5 posições
Controlador Digital
p/ Bateria de Troc. de Calor

Os Trocadores (aquecedores) de Calor Sodramar são os únicos no
Brasil com a opção de Condensador de Titânio, que permite a
instalação do mesmo em conjunto com dosadores ou geradores de
cloro. A partir de agora podem ter um painel de comando
independente do equipamento, sendo instalado ao lado da piscina,
ou seja, o usuário ou consumidor não precisará ir até o aquecedor
para verificar a temperatura ou o funcionamento da máquina.

Aquecimento de Piscinas com Painel
(Comando Digital)

Water Tank - Tanque Reservatório
de 10.000 litros
Geralmente, nos reparos e manutenção de
piscinas, as empresas são obrigadas a jogar a
água fora e depois voltam a reabastecer a
mesma com outra porção de água.
Com o novo Tanque Reservatório Inflável, os
construtores
de piscinas
farão muita
economia (em
valores e em
contribuição
para o
racionamento
de água).

Escada
Marinheiro

Escada
Confort

Grupo de profissionais da Sodramar participantes da Expolazer 2002
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Nova linha de Móveis de Alumínio
para Jardim e Terraço
Mesas, Poltronas e Espreguiçadeiras especiais, feitas
para ficarem expostas ao sol e à chuva.
Veja tudo a respeito nas páginas 24 e 25

9 - Clorador Flutuante
10 - Enrolador para Capa Térmica
11 - Caixa de Passagem Plástica c/tampa em ABS
12 - Estojo de Teste
13 - Porta (Aço Inox/Alumínio) Reversíveis
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Lazer, Decoração e Segurança

1 - Cascata Naja
2 - Cascata Foca
3 - Cascata Cauda de Baleia

Novo Dreno de
Fundo p/Piscina
Com exclusivo sistema
de segurança para
crianças e mulheres, o
novo Dreno de Fundo
impede que a sucção da
bomba, através do
dreno,  “prenda ou
mantenha” uma pessoa
no fundo da piscina
pelo cabelo ou pelo
corpo.

4 - Dreno de Fundo ABS
c/Tampa Anti-turbilhão




Vários modelos de cascatas
foram lançados pela
Sodramar para deixar a sua
piscina mais alegre e
divertida.

5 - Ralo Quebra Onda em ABS

O novo Mini Refletor Bi-iodo e o grandioso
Refletor de 300w, que abrange uma
iluminação de até 48 m² de superfície da

7 - Refletor Mini Bi-iodo
8 - Refletor 300 Watts

6 - Aspirador Bummerang

O novo modelo de aspirador para piscina fabricado pela Sodramar tem como
nome de batismo a sua semelhança com os bumerangs australianos. O
Aspirador Bummerang é mais pesado que os tradicionais, chega a pesar 1,730
Kg e é indicado para piscinas de fibra de vidro ou concreto.

piscina, são os
destaques do setor de
iluminação aquática da
Sodramar no ano de
2003.



Tratando a sua água
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comprova o fato. Mike Lucas, gerente naci-
onal de treinamento da Water Pik Technologies, fa-
bricante de filtros com sede em Petaluma, Califór-
nia, explica:

–Se eu substituir uma bomba com 15 anos de
uso por uma bomba nova de idêntica potência,
vou perceber que tenho problema de excesso de
velocidade na tubulação.

A Millenium, fabricante de uma das bombas
brasileiras de maior vazão e pressão, explica que
existem outros problemas relacionados ao mal di-
mensionamento da bomba e filtro.

Segundo Cláudio Oliveira, responsável por as-
sistências técnicas locais, um filtro instalado na
mesma linha hidráulica que um aquecedor de pis-
cina fará com que a pressão exercida no cabeçote
do filtro seja muito maior que uma instalação nor-
mal, prejudicando o seu funcionamento, tempo de
vida e, conseqüentemente,  o bom andamento do
aquecedor da piscina.

PPPPPense Grande,ense Grande,ense Grande,ense Grande,ense Grande,
mas pense Certo!!mas pense Certo!!mas pense Certo!!mas pense Certo!!mas pense Certo!!
�

Informações e sugestões sobre o
filtro e a bomba da sua piscina

cultura brasileira é di-
ferente da norte-ame-
ricana, que é diferente
da européia, e assim

por diante. No entanto, todos nós gostamos de
pensar grande. Sempre achamos que é melhor
sobrar do que faltar.

Mas esta concepção, associada à manutenção
de piscinas, muito utilizada em troca de bombas
antigas por novos modelos, tem encontrado algu-
mas pedras em seu caminho. Se a minha bom-
ba da piscina for de 1 CV e eu substituí-la
por uma bomba de 2 CV, o seu trabalho
será feito em metade do tempo. Quanto
maior a bomba melhor será o seu rendi-
mento, certo?

Errado!!!
Em primeiro lugar, será que o tanque

resistiria à pressão interna?
E a qualidade da filtração, será que vai ser

a mesma?
Segundo o editor técnico Bob Dumas, da re-

vista americana POOL & SPA,  “nos dias de hoje, o
irônico é que a potência dos motores elétricos das
bombas é tratada como uma informação quase ir-
relevante”.

Na mesma revista, Tom MacCann, gerente de
produtos da Hayward Pool Products Inc., fabrican-
te de equipamentos para piscinas de New Jersey,
diz o seguinte:

– Talvez, há 20 anos, isto fosse relevante, mas,
nos dias de hoje uma bomba de ½ CV tem a vazão
de uma bomba de 1 CV antiga.

Para fins de esclarecimento, vazão é a quanti-
dade de água enviada para a bomba.

O rotor da bomba é a peça responsável pela
sucção e recalque da água. A grande maioria dos
rotores e bombas de piscinas brasileiras é feita de
plástico (Noryl) com o intuito de não haver oxida-
ção e ferrugem pela água clorada da piscina.

A evolução dos rotores e bombas também
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Os filtros brasileiros são equipados com uma
peça interna chamada de “crepina”,  também conhe-
cida como “pé de galinha”. Esta peça é responsável
por determinar o tamanho do grão da areia que será
colocado no filtro (granulometria), pois consegue se-
parar a areia e deixar que a água passe  limpa e filtra-
da por suas ranhuras de poucos milímetros, retendo
a sujeira no interior do filtro.

Quanto menor o tamanho da ranhura da crepi-
na, menor será a granulometria da areia. E quanto
menor a granulometria da areia, maior será a capaci-
dade de retenção de sujeira no interior do tanque.

Porém, quanto menor a crepina, menor a veloci-
dade da água. Ou seja, a velocidade do trajeto da
água entre o tanque e o retorno para a piscina será
menor que a recomendada, principalmente se a
bomba não tiver uma boa vazão. Por este motivo, al-
guns fabricantes têm a ranhura de suas crepinas com
a medida maior, forçando o uso de uma areia com
granulometria mais grossa e resultando em uma
menor retenção da sujeira da piscina.

A qualidade da areia deve ser questionada tan-
to por lojistas e profissionais do setor  como pelos
consumidores e usuários. É recomendável que se
observe:

– a origem da areia
– se é realmente uma areia especial para ser

usada em um filtro de piscina
– a composição da areia
– qual a granulometria especificada pelo fabri-

cante

Este é um dos maiores problemas enfrentados
pelos usuários dos filtros de piscinas. E as causas
podem ser várias. Entre elas:
1. Verifique se a areia do filtro está saturada de

sujeira.
2.  Verifique se após a retrolavagem da areia foi fei-

ta a operação “enxaguar” ou pré-filtrar, onde a
sujeira restante na válvula seria enviada para o
esgoto e não para a piscina.

3. Se tudo acima foi visto e a sujeira continua retor-
nando, é porque a sujeira não está sendo retida
pela areia. Nestes casos, é recomendável que seja
utilizado na água da piscina um GEL auxiliar de
filtração que será colocado no dispositivo de as-
piração e impregnará toda a tubulação e na areia
do filtro, para que possa “grudar” a sujeira da pis-
cina na carga de areia, possibilitando que a mes-
ma seja retrolavada e jogada para o esgoto. Os fa-

A função da areia do filtro

O que faço quando retorna sujeira do
filtro para a piscina?

Colaboradores: Sr. Claudio Oliveira e Luiz Dias
(Millenium Filtros e Bombas – (11) 4055-4810)
Fontes: Revista Pool & Spa News, Edição de Outubro

bricantes de produtos químicos para piscinas mais
tradicionais têm produtos em sua linha específi-
cos para este tipo de utilização. Converse com o
revendedor de piscina mais próximo de sua resi-
dência e peça auxílio quanto à colocação do pro-
duto.

4. Quando todos os processos acima foram vistos e
não se obteve resultado, é aconselhável que seja
feita a análise da areia e se verifique a presença
de blocos ou torrões pretos de areia, que dificul-
tam a passagem da água por entre a areia e aca-
ba não retendo os resíduos internos. Este tipo de
problema na areia é ocasionado pelo uso de pro-
dutos químicos na piscina.

5. Se o problema acima for realmente detectado, será
necessário trocar imediatamente a carga de areia
do filtro.

A Millenium  Filtros e Bombas, através do seu téc-
nico responsável, Luiz Dias, afirma que a granulome-
tria da sua areia é especificada entre (0,5 e 0,8 mm).
Verifique a granulometria da amostra do seu filtro.

No próximo número abordaremos outros pro-
blemas e soluções relacionados à qualidade de fil-
tração da água da piscina.

A operação filtrar é realizada quando há a
necessidade de se retirar o acúmulo de su-
jeira do interior da piscina, sem possibilitar

Operação
filtrar

o retorno da
mesma água,
bem como
mantê-la sem-
pre limpa e
cristalina.
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Informe Publicitário

motivar a venda e o uso de produtos uti-
lizados no inverno, como as saunas e
aquecedores de piscinas, desenvolve
uma campanha onde milhares de  distri-
buidores participam de uma promoção
e consumidores e revendedores de sua
linha são premiados.

A Revista Piscinas & Saunas, a partir
deste ano, irá divulgar anualmente os
ganhadores dos prêmios e as categorias
onde foram classificados os ganhadores.

Confira as fotos de alguns ganhado-
res e os prêmios recebidos:

Campanha deCampanha deCampanha deCampanha deCampanha de
InvernoInvernoInvernoInvernoInverno
�

Entrega dos prêmios
aos ganhadores

odos os anos, entre os meses
de ABRIL a AGOSTO, a
Sodramar, com o intuito de

O representante Celso Bar-
bosa, da Sodramar, entrega os
prêmios na Grosfestilo, em
S.Bernardo do Campo, que tam-
bém fez uma campanha parale-
la à Campanha de Inverno, di-
vulgando os produtos Sodra-
mar, sob o título: “Nesta Copa dê
um Chute no Stress”.  Sucesso na
parceria!

Paulo Accioli,
gerente de
vendas da
Sodramar,
entrega o
prêmio a Eliana
(acima) e
Patrícia (ao lado)
da Equibombas

Guiomar e Marcos, da RM Piscinas, de Araçariguama/SP, com o prêmio

Anselmo

Vânia

Jairo
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Foto da Piscina Campeã de 2002

Gold Medal 2002Gold Medal 2002
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MedalhaMedalhaMedalhaMedalhaMedalha
de Ourode Ourode Ourode Ourode Ouro

Mais um Prêmio, mais
uma Medalha de Ouro

para a Piscina Tri
Campeã do Mundo

ONAL SPA & POOL INSTITUTE) com a medalha
de ouro na categoria PISCINAS DE VINIL RESI-
DENCIAL, onde empresas fabricantes de piscinas
de todo o mundo concorreram ao AWARD WIN-
NERS 2002.

�
ão, essa informação não é antiga!!!
Pelo 3o ano consecutivo, a Sodramar,
líder brasileira no setor de piscinas
e lazer, é premiada pela NSPI (NATI-

so do setor de piscinas de vinil, que trabalha com
profissionais altamente capacitados em uma
única linha de produtos, se diferenciando da
concorrência através da especialização em tudo
o que industrializa.

Vale a pena ressaltar que a revenda autori-
zada Sodramar responsável pela criação e
construção do projeto das piscinas campeãs
do mundo dos anos 2000 e 2002 foi a empre-
sa Vulcano, da cidade de Franca/SP, chefiada
pelos engenheiros Antônio de Pádua Jr. e José
Carlos da Silva. Fone: (16) 3721-1929.

Na foto abaixo, Augusto César, diretor comer-
cial da Sodramar (ao centro) acompanhado de Ha-
milton Garcia (à direita), diretor da  Aquasauna, de
Goiânia, e de Flávio, diretor da Full Gauge (à esquer-
da) recebeu o prêmio AWARD WINNERS 2002, em
novembro de 2002, na Feira Internacional de Pisci-
nas, em Dallas, no estado do Texas (USA).

Nos anos de 2000, 2001 e 2002, a Sodramar
concorreu com fabricantes de diversos países
como USA, Canadá, Austrália, Costa Rica e Fran-
ça, sendo eleita em todas as vezes com a premi-
ação máxima do evento, elevando e represen-
tando o nome do Brasil, que é a 2ª maior potên-
cia em número de piscinas do planeta.

Neste último concurso, a Sodramar concor-
reu com fabricantes também brasileiros, conso-
lidando a hegemonia de uma empresa reconhe-

Informe Publicitário

Ao lado, a exibição de fotos de
piscinas de todo o mundo, inclusive
a piscina brasileira, Campeã de 2002,
da Sodramar.

cida pelo talento e profissionalismo.
“Cada uma das fábricas que com-

põem o grupo Sodramar é gerencia-
da por pessoas que trabalham exclu-
sivamente com uma única linha, tor-
nando-se especialistas na área”, afir-
mou Augusto César, diretor comercial
da empresa, comentando sobre o
“FOCO no PRODUTO”,  razão do suces-



Piscinas de Vinil
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RRRRRevestimentoevestimentoevestimentoevestimentoevestimento
de Vde Vde Vde Vde Vinilinilinilinilinil Para piscina de alvenaria

com vazamento

�
Piscina de azulejo 5x10x1,60 com trincas e, conseqüente-
mente, vazamento na estrutura. Fotos 1 e 2.

Revestimento de Vinil em Piscinas de
Alvenaria com Vazamento

Limpeza da parte interna da piscina. Obs: Neste caso
não será necessário retirar o azulejo para a colocação do
revestimento de vinil. Foto 3.

Retirada dos antigos
dispositivos em metal e a
colocação dos mesmos,
agora apropriados para vinil,
e os devidos cuidados no
acabamento. Fotos 4, 5 e 6.

Foto 1

Foto 3

Foto 4

Foto 5 Foto 6

Foto 2

ação do sol provocam desgastes inevitáveis, e as fissuras
que surgem nos rejuntes dos azulejos acabam favorecendo
infiltrações permanentes de água.

Pelas características da construção, os custos de ma-
nutenção e reparo são relativamente altos; além disso, em
muitos casos, mesmo que se façam os consertos necessári-
os e a reposição parcial ou total dos azulejos, não há garan-
tia de que os vazamentos irão cessar, pois as infiltrações por
fissuras são de difícil localização, assim como as trincas es-
truturais.

Estes problemas são de difícil solução!!! Somente a im-
permeabilização não é suficiente para pôr fim aos vazamen-
tos, e muitas vezes a reconstrução total da piscina acaba
sendo necessária; sem falar na rede hidráulica que fatalmen-
te deverá ser reconstruída em função dos processos de de-
molição.

Nas situações expostas acima, os custos para os novos
investimentos poderão ser economicamente inviáveis com
manutenções parciais e até mesmo insolúveis, com o agra-
vante de que o tempo gasto em cada etapa de reconstru-
ção acaba sendo longo demais.

Entretanto, tudo isso poderá ser evitado de forma rápi-
da, inteligente e eficiente com um toque especial de deco-
ração, que somente o revestimento de vinil poderá propor-
cionar, com uma economia incomparável desta alternativa.

1. Antes de qualquer procedimento de instalação do
revestimento de vinil, deve-se corrigir com massa fina to-
das as imperfeições do revestimento em azulejo das pare-
des ou até mesmo repor os azulejos faltantes com o cuida-
do especial da limpeza necessária tanto dentro da piscina
como ao seu redor, evitando que entulhos ou pequenos pe-
driscos venham a cair e se acumular na caixa de alvenaria
da piscina.

2. O fundo da piscina deverá estar limpo para receber,
dependendo do seu tamanho, o revestimento com vermi-
manta ou vermiculita, que são materiais recomendados para
amortecer a pressão da água entre a manta vinílica e o piso
da piscina, evitando-se assim que pequenas imperfeições
no chão e até mesmo pequenos pedriscos imperceptíveis
depois da limpeza recomendada venham a provocar micro
furos no bolsão de vinil após determinado tempo de uso.

iscinas construídas em alvenaria e revesti-
das com azulejos necessitam de manuten-
ção periódica. Com o passar dos anos, movi-
mentações do solo, produtos químicos e a
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Piscina de vinil sem o vazamento

Todos os dispositivos substituídos (retorno de água,
aspiração). Fotos 7 e 8.

Foto 7

Troca do dreno de fundo e início da colocação do per-
fil, que será responsável pela fixação e sustentação do re-
vestimento de vinil. Foto 9.

Foto 9

Piscina pronta para tirar as medidas e enviar para a fá-
brica confeccionar o “Bolsão de Vinil” para ser instalado. Jun-
to com as medidas o cliente deve escolher a decoração do
vinil, pois existem mais de 30 opções entre decoração, es-
tampas e cores. Foto 10.

Início da colocação do bolsão já confeccionado de acor-
do com as medias enviadas à fábrica e decoração escolhida
pelo cliente. Fotos 11, 12 e 13.

Foto 10

Bolsão totalmente instalado dando início à colocação
de água (são 80.000 litros de água). Foto 14.

Foto 11

Piscina nova,  já sem problemas de vazamento na es-
trutura, pois o bolsão é impermeabilizante e também o res-
ponsável pelo acabamento final da obra. Foto 15.

Foto 14

Foto 15

Foto 13

Foto 12

Foto 8

Para maiores informações visite nosso site: www.sodramar.com.br na
seção de Revestimento para Piscinas com Vazamentos.



Estampas
exclusivas, com
design moderno
e inovador,
dando asas à
sua imaginação.

Aqui você encontra as
melhores Estampas
para sua piscina.

Aqui você encontra as
melhores Estampas
para sua piscina.

0800 7722-337
www.sodramar.com.br
sodramar@sodramar.com.br

Atendimento ao ConsumidorAtendimento ao ConsumidorAtendimento ao ConsumidorAtendimento ao ConsumidorAtendimento ao Consumidor

Campeã mundial em piscinas
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Dúvidas Freqüentes

AAAAAquecendo aquecendo aquecendo aquecendo aquecendo a
PPPPPiscinaiscinaiscinaiscinaiscina Será que devo

aquecer a minha Piscina?

�
este mundo pós-moderno vive-
mos aprendendo a cada dia.
Aprendemos tanto que chegamos
até a criar necessidades que achá-

vamos totalmente supérfluas.
Por isso, não fique chateado se o seu filho

o abordar algum dia e soltar uma frase como:
– Pai, só a piscina da nossa casa é fria! Por

que a piscina da casa do Zezinho e do Marqui-
nhos é quente e a nossa é um gelo?

Até alguns anos atrás, a compra de um
aquecedor de piscina era inviável. Isso, até uma
empresa chamada Sodramar começar a impor-
tar alguns equipamentos dos EUA, conhecidos
como Trocadores de Calor, pulverizando o Bra-
sil de piscinas utilizáveis em um maior período
do ano.

Apesar de morarmos em um país tropical,
temos um inverno muito rigoroso (regiões sul

e sudeste) e um verão constante no norte, nor-
deste e centro-oeste do Brasil. No entanto,
manter a água da piscina a uma temperatura
média de 24 ou 25 graus C, só pra quebrar o
gelo, é uma alternativa muito confortável para
os usuários e extremamente saudável para a
musculatura de quem pratica esportes aquáti-
cos, segundo informações da fisioterapeuta
Ana Carolina Melvino, especialista em técnicas
de relaxamento em piscinas.

O trocador de calor é conhecido por ter um
sistema muito parecido com o do ar-condicio-
nado, só que invertido. O aparelho deve ser ins-
talado ao ar livre, com espaço em volta de suas
laterais para que possa captar o ar.

O aparelho tem uma hélice, acionada por
um motor, que é a responsável por uma venti-
lação forçada no interior do aparelho para que
exista uma troca de calor, dando início a um
ciclo de aquecimento que, a partir de então,
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contará com um moderno compressor para dar
seqüência a esse mesmo ciclo. O ar ambiente,
ao passar pelo evaporador, aquece o gás refri-
gerante que, após ser comprimido, alcança al-
tas temperaturas. Neste momento, dentro do
condensador, haverá a troca de calor com a
água; ou seja, o gás quente aquecerá a água
da piscina e a água resfriará o gás para que se
inicie um novo ciclo.

Como é fantástica a natureza, não?! O aque-
cedor utiliza energia elétrica apenas para aci-
onar o compressor e a hélice, pois 80% do ca-
lor transferido para a água da piscina vem do
próprio ambiente. E somente 20% do aqueci-
mento gerado vem do compressor.

Você deve estar se perguntando sobre o
valor de um aparelho desses. Bem, Piscinas &
Saunas faz algumas perguntas antes de res-
ponder:

- Quanto você investiu na sua piscina para
utilizá-la apenas 6 meses do ano?

- Quanto o seu imóvel foi valorizado por ter
uma piscina aquecida?

- Quanto vale a alegria da sua família em
poder desfrutar o ano inteiro dos benefí-
cios de uma piscina que só funcionava du-
rante 6 meses ?

Bem, dependendo do tamanho da sua pis-
cina, ela poderá custar a partir de 4 mil reais
(para uma piscina que mede, por exemplo, 4 x
8 metros) chegando aos 10 mil reais (para pis-
cinas maiores como as de clubes e aca-
demias),conforme os dados obtidos através de
uma análise climática da  região de São Paulo,

de uma piscina com capa térmica e tempera-
tura da água alcançando 28 graus, segundo Flá-
vio Andrade, diretor da Equibombas, revenda
exclusiva de aquecedores Sodramar.

Quanto ao uso de capa térmica, a sua utili-
zação é necessária para economia de energia
e manutenção da temperatura da água.

A Sodramar tem um site (www.sodramar.
com.br) onde qualquer consumidor poderá
orçar o modelo correto para sua piscina. Basta
preencher os campos pedidos pelo orçamen-
to interativo.

Colaborador: Flávio Andrade - Equibombas (11) 5031-9199

Trocador
de Calor
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Saúde

AAAAAcidentescidentescidentescidentescidentes
de Lazerde Lazerde Lazerde Lazerde Lazer

pois, quase sempre, é inevitável o tratamento
de canal.

O que fazer quando há perda total de um
dente?
Este fato é chamado de AVULÇÃO DENTÁ-

RIA, e é essencial que sejam adotadas deter-
minadas condutas para que se aumentem as
chances de salvação do dente. Por exemplo:

• Se o dente for de leite – Não é indicada
a colocação do dente de volta ao seu lugar, pois
a probabilidade de sucesso é mínima.

• Se for um dente permanente – o reim-
plante é necessário, seguindo alguns passos:

1. Primeiro passo: Manter a calma e fazer a
criança ou o adulto morder uma gaze ou
um pano limpo com muita pressão para
que se possa controlar o sangramento.

2. Segundo passo: Resíduos devem ser cui-
dadosamente retirados do dente com
soro fisiológico ou leite morno. Não esfre-
gue o dente.

O que fazer nos casos
de emergência?

�
eria muito bom se falássemos ape-
nas de alegria, sol, piscina e família
reunida. Mas é exatamente nessas

horas de descontração que acontecem os ine-
vitáveis acidentes de lazer.

As crianças ou adolescentes, por não esta-
rem cientes de certos riscos, exageram um pou-
co mais nas brincadeiras, o piso escorregadio,
o maridão tomou uns drinks a mais e...

O que devo fazer se o meu filho (ou ma-
rido) bater a boca na borda da piscina e
fraturar um dente?
Se a pancada provocar cortes e sangramen-

to deve-se colocar sobre o ferimento uma com-
pressa de gaze ou pano limpo e pressionar bem
para que o sangramento seja controlado. Caso
seja necessário suturar, procure um dentista
pois, às vezes, é preciso dar um ponto no local.

Quanto ao fragmento (dente), é importan-
te guardá-lo em soro fisiológico para não desi-
dratar, procurar um dentista para realizar o pro-
cedimento clínico de colagem e fazer uma ra-
diografia para avaliar a vitalidade deste dente
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3. Terceiro passo: Pegue o dente somente
pela coroa. Não toque em sua raiz.

4. Quarto passo: Coloque o dente de volta
no lugar, na boca da pessoa, e faça-a mor-
der uma gaze para manter o dente em po-
sição.

5. Quinto passo: Caso não consiga colocar
o dente na posição, mantenha-o em uma
solução de soro fisiológico, ou mesmo na

A presença de umA presença de umA presença de umA presença de umA presença de um
adulto próximo àadulto próximo àadulto próximo àadulto próximo àadulto próximo à
piscina é semprepiscina é semprepiscina é semprepiscina é semprepiscina é sempre

muitomuitomuitomuitomuito
importante!!!importante!!!importante!!!importante!!!importante!!!

Uma boa dica:

Colaboração: Drª Elayne Iglesias – Cirurgiã Dentista
CRO 73.115 – Tel (11) 5621-3545

boca da pessoa, debaixo da
língua, para não correr o ris-
co de engolir.

6. Sexto passo: Procure um
dentista imediatamente.

O resultado final de um reim-
plante depende muito do tempo
que o dente ficar fora do seu lu-
gar de origem e da conservação
do mesmo neste período.

O dente reimplantado deve-
rá ser fixado pelo dentista em sua

posição original e ter o seu canal tratado. Mes-
mo assim, o tempo médio de vida de um den-
te reimplantado é de 1 a 5 anos; pois com o
decorrer do tempo haverá uma diminuição do
tamanho de sua raiz.





O “MILLENIUM CAR” é ideal para piscina
(tanque/reservatório) que precisa de um  trata-
mento físico da água, mas não necessariamente
da instalação de um sistema de tubulação hidráu-
lica fixo para recirculação da água, ou a instala-
ção de uma casa de máquina.

Ele é um conjunto Filtrante de água portátil, leve
e muito fácil de transportar, pois possui um ex-
clusivo carrinho construído com tubo de 7/8´´,
rodas especiais de borracha, pintura branca em
epoxi e resistente a até 100 kg.

Acompanha chave liga-desliga, extensão de 5
metros com cabo de 2,5mm., e plug macho (to-
mada).

Filtro portátil com
Carrinho Millenium

O “MILLENIUM CAR” é dimensionado para piscinas de até 30.000 litros, acompanha uma
motobomba de ¼ cv AUTO ESCORVANTE (que pode trabalhar acima do nível da piscina),
e é o único no mercado com MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO.

Acompanha também 5 luvas de união para conexão da mangueira, chaves para  abertura da
tampa do pré-filtro, visor de retrolavagem e tampão do tanque.

Agora você tem o mais
evoluído filtro para piscina,
acoplado e pronto para ser
usado no melhor e mais
evoluído carrinho.

(11) 4055-4810
www.millenium.ind.br

Diferente de tudo o
que você já conhece

Filtros e Bombas

Evolução em filtros para piscinas
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geralmente feitas de matéria-prima plástica.
Estes móveis convencionais são realmente

práticos, leves e de muita utilidade, mas são os
mesmos móveis utilizados em lugares públicos
como bares, restaurantes e igrejas. Será que a
pessoa zelosa e preocupada com o conforto e
a decoração da sua casa não tem necessidade
de um outro tipo de móvel?

A revista PISCINAS & SAUNAS descobriu
uma linha de móveis que atende aos consumi-
dores mais exigentes, pois conseguiu agregar
Praticidade, Beleza, Durabilidade, Conforto e
Requinte a uma só linha de móveis, diferente
da maioria dos modelos apresentados ao mer-
cado.

A Sodramar acaba de montar uma fábrica
de móveis de alumínio, onde poltronas, mesas

RRRRRequinteequinteequinteequinteequinte
e Confortoe Confortoe Confortoe Confortoe Conforto Para o seu

Jardim e Piscina

�

PRATICIDADE E DURABILIDADE
Por serem feitos em estrutura de alumínio com

pintura eletrostática, os móveis podem ser
deixados ao ar livre, sendo resistentes às
chuvas e aos raios ultravioleta. A sua ma-
nutenção é simples, bastando apenas um
jato d’água para sua limpeza.

uando pensamos em móveis para
jardim e piscina, o que nos vem à
mente são cadeiras e mesas empilhá-
veis, práticas e fáceis de armazenar,

e espreguiçadeiras trarão um charme todo es-
pecial à sua área de lazer. Veja as principais ca-
racterísticas:
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REQUINTE
As estruturas dos mó-

veis de alumínio
saem de fábrica nas
cores BRANCO, VER-
DE ou BEGE, poden-
do combinar com
seu living. As telas
dos encostos po-
dem ser encontra-
das nas cores BRAN-
CO, BEGE ou AZUL
MARINHO.

BELEZA E CONFORTO
Os assentos e encostos são revestidos por uma

tela importada de poliéster, não necessitan-
do almofada e podendo ser substituída por
modelos de outra coleção. E por ser venti-
lada poderá ser usada por pessoas molha-
das, pois são próprias para o uso em pisci-
nas. A tela tem um aditivo contra raios U.V.
e, por este motivo, nunca irá mudar de cor
ou formato, caso fique exposta ao sol.

A linha de móveis da Sodramar é
composta por poltronas, espreguiçadei-
ras e mesas com tampo de vidro, e po-
dem ser encontradas nas principais re-
vendas de piscinas do Brasil.

Maiores informações:  0800-7722 337 ou consulte nosso site
www.sodramar.com.br



DRENOS
E GRADES

ESCADA

DUCHAS
CASCATASMANGUEIRAS

Bordas Exclusivas p/Piscinas Acessórios e Duchas
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ASPIRADORESPENEIRAS

PISCINA DE ACADEMIA

PISCINA COM ESCADA INTERNA

PISCINA PERSONALIZADA

Estampa Dolphing
com parede e
fundo Water

1.23
Estampa Abrolhos
c/parede e fundo

Azul Liso

1.18 1.02
Estampa Atenas

c/ parede e fundo
Britado

Estampa
Maresias Amarelo
c/ parede e fundo

Branco

1.03

Mergulhe no
prazer, e escolha
a sua piscina
Sodramar

Mergulhe no
prazer, e escolha
a sua piscina
Sodramar

Só as piscinas de vinil Sodramar dão um banho de sofisticação e beleza, porque permitem os mais
ousados e inovadores designs. Oferecem alta tecnologia e economia: são a última palavra em sanatiza-
ção e durabilidade, e sua instalação é 3 vezes mais rápida do que a convencional. Além disso, a



SAUNA SECA
(FINLANDESA)

TROCADOR DE CALOR
(COM TERMÔMETRO DIGITAL) SAUNA A VAPOR

(BANHO TURCO)

Aquecedores p/Piscina Saunas

PISCINA COM DESIGN MODERNO

PISCINA COM BORDA DIFERENCIADA

PISCINA COM BAR MOLHADO

Quadro de
Comando
Digital

SAUNA
STEAM BOX

Vinil com qualidade

U.S.A.

0800 7722-337
www.sodramar.com.br
sodramar@sodramar.com.br

Atendimento ao ConsumidorAtendimento ao ConsumidorAtendimento ao ConsumidorAtendimento ao ConsumidorAtendimento ao Consumidor

Quadros de
Comando

Sodramar tem a mais completa linha de acessórios, aquecedores para piscinas, saunas e duchas, que
permitem o seu lazer o ano todo. Tudo isso de última geração. Piscina de vinil é Sodramar. Feita sob
medida para o seu projeto. Inclusive o de vida.
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Onde Comprar?

Boas Compras!!Boas Compras!!Boas Compras!!Boas Compras!!Boas Compras!!
�

odas as próximas
edições da revis-
ta Piscinas & Sau-

nas trarão lojas especializadas
em determinados produtos e
serviços para sua área de la-
zer. Todas as regiões do Brasil
serão destacadas.

Boas Compras!

A Revista Piscinas & Saunas oferece:

J.L. PISCINAS
(Mairinque/SP)
Um especialista em jardins e
piscinas. Equipes qualificadas,

BOM PIC
(São Paulo/SP)
Um dos maiores distribuidores atacadistas de
produtos Sodramar. Nova loja (filial) instalada na
Av. Vicente Rao, próxima ao Brooklin e Campo
Belo. Tel. (11) 4043-2020.

M.A. Azul
(Ribeirão Preto/SP)
Localizada no início da Av. Presidente Vargas, em
um dos endereços mais bem feqüentados de
Ribeirão Preto, a M.A.Azul revende móveis, sau-
nas e produtos químicos, além de construir pis-
cinas de vinil. Tel: (16) 635-2104.

alto conhecimento técnico. Tel. (11) 4026-1413 e 4026-1032.
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AQUAMUNDI
(Atibaia/SP)
Boa estrutura e localização,
também posicionada em uma
das regiões com maior núme-
ro de piscinas por habitantes
do mundo. Na sua área de atu-
ação destacam-se saunas se-
cas e úmidas, venda de casas
pré-fabricadas e uma grande
linha de artigos para o lazer.
Tem em frente à sua filial na
rodovia Fernão Dias - Km 45,
um dos maiores painéis do
Brasil medindo 10 x 10 metros.
Tel. (11) 4411-6138.

POOL SHOP
(Atibaia/SP)
Empresa tradicional do setor de piscinas, es-
pecializada na construção de piscinas de vi-
nil, casas pré-fabricadas, saunas, churrasquei-
ras etc... O painel em frente à rodovia Fernão
Dias é de fácil identificação.
Tel. (11) 4412-2011.

Marques Piscinas
(Campinas)
Revendedor de produtos para pisci-
nas, saunas e aquecedores. Mantém
diversas equipes para construção de
piscinas de vinil, abrangendo toda a
região de Campinas.
Tel. (19) 3276-5566.
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Ponto de Vista

Qual é oQual é oQual é oQual é oQual é o
seu Foco?seu Foco?seu Foco?seu Foco?seu Foco?
�

lançamentos, gols e voltam pra marcar, entre
outros.

Qual tipo de jogador teria mais chance de
ser convocado para a seleção brasileira?

interessante como o ser humano
tem uns modismos para determina-
dos temas, né?!

Há alguns anos, era um tal de globalização
pra lá, globalização pra cá. Tudo era causado
pela tal globalização.

Aí, um fenômeno chamado EL NIÑO ator-
mentava o mundo inteiro provocando enchen-
tes, inundações, nevascas, seca, falta de água e
racionamento  de energia.

A moda do momento é falar sobre o “foco”
que devemos dar em nossas vidas profissionais
e pessoais.

Foco é você se fixar em algum objetivo,
pessoal ou profissional, seguir em direção a
essa meta, buscando sempre conhecer todos
os pontos diretos e indiretos desse objetivo, em
determinada época da vida.

Vejamos exemplos mais práticos para fá-
cil entendimento.

Em um time de futebol existem os laterais
que só sabem cruzar a bola na área, centroa-
vantes que ficam aguardando a bola no pé,
goleiros que só sabem fazer defesa embaixo
das traves...

No entanto, existem outros laterais que,
além de cruzar, marcam muito bem, batem fal-
tas, escanteios etc... Centroavantes que fazem

Mas o que vem a ser “foco”?

A resposta é óbvia. Mas você sabe qual o
diferencial entre os 2 tipos de jogadores?

- O FOCO!!!

O primeiro exemplo é de jogadores de fu-
tebol.  O segundo, de atletas profissionais de
futebol. A diferença entre os dois estilos é que
o segundo mergulhou fundo no aperfeiçoa-
mento de tudo que abrange a profissão de um
jogador de futebol. Ele focou no lugar certo.

Faça uma análise da sua vida e veja se exis-
te algum ponto que necessita de um pouco
mais de foco!

Paulo Roberto Araújo
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