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Todos os brasileiros, moradores das regiões sul e sudeste, sonham com a 
chegada do verão. Infelizmente não fomos tão abençoados quanto os bra-
sileiros das regiões norte, centro-oeste e nordeste por não ter um inverno 
tão rigoroso. 

Aliás, todos nós somos dependentes do sol. Quase tudo acontece com a 
chegada do calor. Precisamos do sol para melhorar a nossa saúde, aumen-
tar o nosso humor, praticarmos mais esportes e curtirmos os momentos de 
lazer. Momentos estes que podem ser usufruídos numa piscina. 

No entanto, junto com esta alegria as piscinas estão sempre atreladas aos 
riscos que ela também oferece.

A Sodramar há 31 anos faz produtos destinados às piscinas e tudo o que 
envolve a área de lazer. Porém, sempre muito preocupada com a segurança 
dos banhistas e usuários que utilizam os seus produtos.

Ficamos indignados sempre que ouvimos notícias sobre tragédias ocor-
ridas em piscinas. E por este motivo, apoiamos leis que forcem fabricantes, 
lojistas, construtores, banhistas, pais, mães e avós a informar, proteger e 
cuidar melhor das pessoas que utilizam as piscinas como forma de lazer, 
entretenimento ou esporte.

De nada adianta fabricarmos cercas de proteção para piscinas se o usuário 
deixar a porta aberta. Para que servem produtos de piscina sofisticados 
se forem mal instalados? Nada é mais seguro para uma criança que uma 
pessoa mais velha e atenta para tomar conta. Principalmente perto de uma 
piscina.

Somos dependentes do sol e das piscinas. Mas antes de tudo somos pais, 
mães, irmãos, tios e avós. Precisamos cuidar de quem mais amamos. 
Por isso, vamos tomar cuidado!! Cada um fazendo  a sua parte...

Bom mergulho.

Paulo Roberto Araujo

Atendimento ao leitor:
Se você  quer fazer algum comentário, sugestões
críticas ou tirar dúvidas, envie um e-mail para:

marketing@sodramar.com.br

ou acesse nossas redes sociais. 
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Como líder de um segmento de mercado fundamental para 
o lazer e o bem-estar da sociedade, a SODRAMAR ® sempre 
esteve atenta à qualidade de vida da família brasileira.
A SODRAMAR® tem consciência do crescimento do poder de 
compra dos diversos estratos sociais que se incorporaram à 
nova classe média no Brasil.
Com isso, posiciona-se em favor da acessibilidade, sem 
descuidar da alta qualidade de seus produtos. Reforçamos 
nossa presença nos empreendimentos imobiliários, não só 
nos de alto padrão onde sempre estivemos mas também 
nos novos empreendimentos, constituídos de unidades 
residenciais de tamanho um pouco menor. A todos, a 
SODRAMAR® desdobrou-se em bem atender, criando 
soluções dinâmicas e versáteis, de modo a oferecer a 
oportunidade de montar-se um verdadeiro resort em cada 
casa, seja de grande ou de pequeno porte.
A SODRAMAR® não vai deixar o mercado desatendido, e, mais do 
que oferecer um resort em cada casa, vai oferecer uma variedade 
de projetos arquitetônicos especialmente desenvolvidos por 
arquitetos de renome, mostrando como vencer esse desafio e 
realizar o sonho de ter um resort em casa.
Desde o início de 2013, a SODRAMAR® já oferece a coleção 
de projetos de HOME RESORTS SODRAMAR ®, com assinatura 

desse restrito elenco de arquitetos e designers renomados.
Esse novo formato de comercialização, ambicioso e inovador, 
atende à necessidade dos lojistas e da sociedade, pois insere no 
segmento de lazer todo um novo estrato social, antes excluído 
desse prazer. Com a visualização de projetos inteligentemente 
pré-concebidos, será possível customizar o HOME RESORT 
antes de adquirí-lo e, dessa forma, dimensionar e capitalizar 
perfeitamente os benefícios da sua aquisição.
A SODRAMAR® toma a frente, mais uma vez, em suas 
obrigações de líder que é, para investir em estratégias 
criativas que levarão à população a oportunidade de usufruir 
de um grande número de benefícios que todos merecem, 
mas que, com os quais, até então, nem todos podiam, sequer, 
sonhar.
Isso porque só a SODRAMAR® fabrica, ela mesma, toda a linha 
de itens necessários para compor um resort sob medida. 
Iluminação, cascata, piscina de vinil, beira-bar (bar dentro da 
piscina), hidromassagem, sauna e tudo que possa agregar 
mais prazer ao lazer.
A iniciativa da SODRAMAR® já traz o toque do seu novo 
modelo de gestão, fundamentado nos modernos preceitos 
da economia criativa, e em sintonia com as responsabilidades 
que lhe cabem, como líder que é do seu mercado de atuação.

          Sodramar lança projetos de
    home-resorts criados por
      profissionais de renome
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Hiperled
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A piscina é um item que embeleza e valoriza qualquer imóvel.
Uma piscina iluminada impressiona compradores, na hora 
da venda, ou hóspedes, no caso de hotéis. A SODRAMAR® é 
pioneira na tecnologia de iluminação de piscinas através de 
LED. Revolucionou esse segmento no mercado de lazer. Os 
LED’s possibilitam efeitos que antes eram impossíveis com os 
refletores comuns. A linha LED Pool possui 9 programações 
de cores diferentes, além do diferencial do módulo Control 
Mixer, que possibilita a mudança de programação através do 
controle remoto e a definição da intensidade das cores do 
RGB. As cores RGB (vermelho, verde e azul) são cores primárias 
responsáveis por formar todas as outras cores. Sendo assim, 
com o módulo Mixer, é possível alcançar qualquer cor desejada 
em sua piscina.

Caso você já tenha em sua piscina algum outro tipo de 

Conheça o Hiperled Sodramar
O Menor led  do mercado, com maior alcance e excelente acabamento.

iluminação sub-aquática e deseja troca-la por led’s, é possível. 
A Sodramar produziu o led 133 universal pratic, que além de 
toda a economia dos led’s Sodramar, possui o diferencial de 
adaptar-se aos dispositivos de aspiração ou qualquer outro 
tipo de instalação, evitando assim qualquer dano à estrutura 
ou adaptações. É a chance de modernizar sua piscina com a 
beleza e economia dos leds.

Para aqueles que procuram sofisticação e design,  o 

equipamento ideal é o Hiper Led. Com acabamento cromado 
e suas dimensões menores em relação aos outros refletores 
do  mercado, é uma peça única e ideal para quem procura um 
produto discreto e exclusivo. Além de todas as qualidades 
estéticas do produto ele ilumina 16 m² com um  consumo 
mínimo de energia, disponível nas cores azul e branco. 

Led Pool 61 Módulo Control Mixer

Hiperled instalado no dispositivo de retorno

Hiperled

Possibilidades de instalação do Led 133 universal
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Instalação e Projeto da
Casa de Máquinas

Depois de escolher os modelos dos filtros que serão 
utilizados na piscina, deve-se fazer um projeto hidráulico 
para Casa de Máquinas, com os diâmetros e conexões 
corretas, de acordo com a vazão (quantidade de água) 
necessária. Para algumas piscinas, a instalação dos filtros e 
bombas deve ser feita o mais próximo possível da piscina, 
e em um local seco, coberto, iluminado e ventilado, para 
facilitar as operações e manutenção dos equipamentos. É 
imprescindível a colocação de válvulas, registros e uniões 
em pontos adequados da tubulação, para permitir a limpeza 

do pré-filtro, ajustar as vazões de filtração, retrolavagem e 
aspiração, e possibilitar a retirada dos equipamentos para 
manutenção. Não esqueça que a quantidade dos bicos de 
retorno da água do filtro para a piscina deve ser proporcional 
à necessidade de água que irá passar pelos mesmos durante 
o tempo máximo de filtração demonstrado na tabela “Tempo 
de Filtragem” (pág 30). Lembrando que cada dispositivo de 
retorno tem uma vazão máxima de água, proporcional ao 
diâmetro e ao tamanho do orifício por onde se passa a água. 
Veja as fotos de algumas instalações dos filtros SODRAMAR® 
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Nos últimos anos temos assistido às grandes transformações 
e evoluções nos modelos e projetos construtivos de casas, 
pisos, telhados e tudo que envolve a construção civil. E tudo 
o que é alterado, no decorrer dos anos, visa mais praticidade, 
rendimento, segurança e facilidade no dia a dia. No entanto, 
uma pergunta que não quer calar, em relação à área de lazer, 
onde se encontra a piscina, é a seguinte: 
“Por que as Casas de Máquinas continuam enterradas, 
apertadas, sem ventilação e com o acesso extremamente 
difícil?” 
Pois é, a Casa de Máquinas, que deve ser cuidada como 
o “coração da piscina” e da área de lazer, pois é lá que se 
encontram todos os equipamentos responsáveis pelo bom 
funcionamento da piscina, geralmente é esquecida ou 
não lembrada com a importância que deveria ser. A casa 
de máquinas deve ser arejada, ter um dreno ou ralo para 
escoar a água, muito espaço para se fazer o manuseio ou 
manutenções nos equipamentos e um acesso fácil, livre 
de escadas ou qualquer tipo de obstruções que dificulte a 

CASA DE MÁQUINAS AREJADA
Os equipamentos, principalmente os elétricos, precisam de 
ventilação (natural) para uma vida mais longa.
DRENO OU RALO NA CASA DE MÁQUINAS
Os equipamentos que cuidam da piscina trabalham com 
água. Por isso, a casa de máquinas sempre terá um pouco de 
água no chão. Por higiene e segurança é imprescindível que 
exista um ralo que faça o escoamento desta água.
ESPAÇO PARA MANUSEIO NA CASA DE MÁQUINAS
Um lugar repleto de registros, curvas, cotovelos e tubulações
hidráulicas, além da bomba, filtro, clorador e equipamentos 
elétricos, é lógico que é necessário espaço para se 
movimentar e se locomover dentro da Casa de Máquinas. E 
mais um detalhe: - Sempre existirá uma manutenção para ser 
feita. Sem espaço, isso torna o trabalho muito mais difícil.
ACESSO FÁCIL
Imagine uma pessoa mais velha, uma senhora ou até mesmo 
uma pessoa de grande estatura entrando numa casa de 
máquinas enterrada, cujo acesso mede 1X1m, descendo 
uma escada para fazer a limpeza do cesto do pré filtro da 
piscina... É lógico que é necessário um acesso sem degraus e 
onde qualquer “leigo” consiga entrar e sair sem preocupação 
para efetuar as rotinas dos equipamentos.

Casa de máquinas acima do nível da piscina. 
É possível?

entrada da pessoa que irá acionar algum equipamento. Em 
resumo, a Casa de Máquinas deve ser exatamente o oposto 
do que estamos acostumados a encontrar nas piscinas 
Brasileiras. Veja abaixo as razões da necessidade de tudo isso 
que foi mencionado?

Há alguns anos a SODRAMAR® lançou uma bomba AUTO 
ESCORVANTE, onde a mesma consegue trabalhar acima 
do nível da água da piscina, exatamente com o propósito 
de melhorar a qualidade e o tipo das casas de máquinas 
brasileiras. Lembrando que o principal motivo da maioria 
das casas de máquinas estarem abaixo do nível da água da 
piscina é o baixo número de fabricantes de bombas AUTO 
ESCORVANTES para piscinas no Brasil. Este tipo de bomba 
consegue fazer a sucção da água da piscina mesmo sendo 
instalada acima do nível da piscina (até 1 metro acima), sem 
a necessidade de instalação de válvulas de retenção, jogando 
o ar para fora da tubulação e executando a escorva como se 
estivesse abaixo do nível.
Algumas instalações de Casas de Máquinas acima do nível da 
piscina também são feitas por outros motivos, conforme abaixo:
LITORAL OU COM LENÇOL FREÁTICO
Em terrenos onde existem a presença do lençol freático, é 
cada vez mais comum a preferência por casas de máquinas 
acima do nível da piscina.
FALTA DE ESPAÇO
Piscinas onde o espaço é escasso, às vezes a construção de 
uma cascata é aproveitado para se construir uma casa de 
máquina.
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Formato: Piscina retangular com raia e prainha. 
Estampa: Pastille drops.
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Formato: Piscina irregular com sauna embutida e 
spa com hidromassagem. Estampa: Pastille drops.
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Formato: Piscina irregular com cascatas e bico 
leque 4 saídas. Estampa: Pastille drops.
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Imagine você comprar uma casa nova, bonita e confortável, 
e, dias depois da mudança, você percebe que o chuveiro está 
sempre frio. É a situação em que se encontra um consumidor 
que constrói uma piscina sem aquecimento. Uma piscina 
aquecida proporciona um lazer agradável a qualquer 
momento do dia para sua família. Imagine a sensação de 
relaxamento ao sentar no spa da sua piscina aquecida, 
depois de uma jornada cansativa e estressante de trabalho. 
Por isso a SODRAMAR® disponibiliza no mercado 2 opções de 
aquecimento para piscina: •Trocador de calor  (aquecimento 
elétrico) e •Aquecimento Solar. Com certeza, um deles vai 
adequar-se perfeitamente à sua piscina. O Trocador de 
calor aquece a água através de um sistema de passagem 
(água fria da piscina passa por dentro de um tubo que é 
revestido por outro tubo). O tubo externo transmite o calor 
para o tubo interno onde a água passa. A água, já aquecida, 
volta para a piscina. Uma vez a piscina aquecida, o trocador 
de calor trabalha somente para manter a temperatura da 
água. Dessa forma, há uma grande economia de energia 

O Aquecimento ideal
para cada piscina

elétrica. Recentemente a SODRAMAR® lançou no mercado as 
placas solares com exclusivo sistema de “sobre-injeção” que 
elimina o risco de vazamento. São particularmente indicadas 
para regiões onde há uma grande incidência de luz solar. 
Apresentam, portanto, um excelente custo benefício, pois 
alcançam um ótimo resultado sem gastar energia elétrica. 
O funcionamento do coletor solar é bem simples;  as 
placas ficam instaladas no telhado da residência e a água é 
succionada até o coletor solar, onde ocorre o aumento da 
temperatura da água após o contato com as placas aquecidas 
pelo Sol. 
Para manter sua piscina aquecida por mais tempo, a Sodramar 
disponibiliza a “capa térmica”. Ela reduz consideravelmente a 
perca de calor e conserva a limpeza da piscina. Para um fácil 
manuseio da capa  térmica tenha em sua piscina o “Enrolador 
para capa térmica”. Com ele você retira facilmente a capa da 
piscina e já  enrola  o produto automaticamente. Desta forma 
você evita o transtorno na hora de retirar e dobrar a capa 
facilitando sua vida na hora do lazer.

Trocador de calor Coletor Solar

Enrolador em aço inox para capa térmica
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A Sodramar possui cinco modelos de cascatas, (Iguaçú, 
Niagara, Canyon, Amazonas e Splash). Todas elas produzidas 
com o aço inox 316, o que garante sua durabilidade e beleza 
por muito mais tempo.
Uma delas, com certeza, vai combinar muito bem com sua 
piscina. Além das cascatas em aço inox, a SODRAMAR ® conta 
com diversos itens de decoração para tornar ainda mais 
agradável o seu “espaço-piscina”, no seu HOME RESORT. Os 
bancos em aço inox são ideais para quem gosta de receber à 
beira da piscina,  sofisticados coquetéis refrescantes.
Para segurança dos banhistas, um equipamento 
recomendado é o corrimão de aço inox. Instalado geralmente 
em prainhas e escadas de alvenaria, ele garante a segurança 
dos banhistas ao entrar e sair da piscina.
Quem gosta de beleza e sofisticação, se encanta com os bicos 
para fontes e chafarizes. Geiser, Leque, Bolha e Coroa. Cada 
um com um efeito diferente: champanhe, cogumelo, coroa e 
o efeito leque, com 4 e 6 bicos direcionáveis.

Cascatas em aço inox
Para deixar sua área de lazer muito mais bonita e com mais vida, uma excelente opção são as 
cascatas em aço inox SODRAMAR®. Com design moderno e inovador, elas proporcionam uma 
sensação refrescante de relaxamento e diversão, além de contribuir no processo de oxigenação 
da água de sua piscina.

Cascata Iguaçu
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Cascata Splash Cascata Níagara

Cascata Canyon

Cascata Amazonas

?
Cascata Victoria
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Coleção de revestimentos de vinilColeção 2013/2014

A coleção de revestimentos de vinil 2013/2014 traz o 
que existe de mais atual no mundo em revestimentos 
para piscinas de vinil. Sempre atenta às tendências 
internacionais, a SODRAMAR® criou várias novas opções 
de estampas de vinil, depois de ouvir quem mais entende 
do assunto, os revendedores sodramar, foram escolhidas 
4 estampas exclusivas, sendo elas Pastille degradê, Pastille 
degradê inteiro, Blue Sky e Tétris que caíram no gosto 

dos consumidores antes mesmo do seu lançamento. A 
estampa Tétris contou com uma fila de espera por conta 
do grande número de piscinas vendidas antes mesmo 
da data do seu lançamento. Para conferir como a nova 
coleção de revestimentos 2013/2014 combinam com 
a sua piscina, visite o simulador de piscinas no site da 
Sodramar e simule seu sonho em 3D.

Pastille degradê

Degradê inteiro

Blue Sky

Tétris
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Coleção de revestimentos de vinil

Formato: Piscina irregular com prainha.
Estampa: Pastille Premium.



Piscinas  & Saunas                    18

Revestimentos de vinil 
de 1.5 mm

No Brasil o revestimento de vinil já faz parte da cultura das 
piscinas residenciais, e esta disponível nas versões 0,6mm 
e 0,8mm. A partir de agora a SODRAMAR® disponibiliza o 
vinil de 1,5mm para piscinas residenciais de grande porte 
e para piscinas comerciais. Na Europa e Estados Unidos o 
revestimento de vinil de 1,5mm é normatizado como o ideal 
para qualquer tipo de piscina, sendo utilizado há muito 

tempo com sucesso. O vinil de 1,5mm permitirá a construção 
mais rápida e com um excelente custo benefício também em 
condomínios, clubes, hotéis e em piscinas residenciais de 
grande porte. A Piscina de vinil 1,5mm é instalada (soldada) 
no local por profissionais altamente treinados na fábrica.
Procure uma revenda estrela Sodramar mais próxima da sua 
região.
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Formato: Piscina irregular
Estampa: Pastille Premium.

Formato: Piscina irregular com prainha
e  banco em aço inox  

Estampa: Pastille  Arte
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Você já ouviu falar em sauna panorâmica? Um conceito 
que vem sendo muito utilizado recentemente é o da Sauna 
Panorâmica, um dos itens do Home Resort. Geralmente elas 
são construídas em conjunto com a piscina e permitem o 
acesso dos banhistas diretamente da sauna para a piscina. 
Sua principal característica consiste em utilizar vidro em 
uma das paredes permitindo que os banhistas tenham uma 
visão privilegiada da área de lazer. Uma sauna panorâmica 
evita que o banhista tenha a sensação de estar preso em 
um ambiente fechado, tornando o banho de sauna mais 
relaxante e agradável.

A piscina e a sauna dos
seus sonhos
Você pode ter sua piscina e a sauna dos seus sonhos de uma forma prática, inteligente e atual. 
Imagine chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e encontrar uma sauna e uma piscina 
prontinhas para repor suas energias. Difícil imaginar quem nunca sonhou com esta cena. Mas 
não pense que ter uma no seu lar está muito distante da realidade. É possível sim, ter sua sauna 
e piscina de diferentes metragens e sem pesar muito no bolso. Vale conferir todas as imagens e 
aproveitar os momentos de descanso.

Sauna Panorâmica

Sauna a vapor - “Indoor”
Devido às inúmeras solicitações de engenheiros e arquitetos, a Sodramar lança  o gerador 
de vapor indoor. O aparelho dentro do cômodo da sauna melhora a estética da área de lazer 
pois não ocupa espaço externo. Ele foi desenvolvido especialmente para funcionar dentro do 
ambiente da sauna, com reservatório em aço galvanizado e está disponível para ambientes 
de até 18m³. Gerador de vapor indoor

Arquiteto Pedro Pinheiro
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Os benefícios físicos do banho de sauna têm sido objeto de muitos estudos médicos, segundo os quais o intenso calor provoca 
uma “febre artificial”, importante no processo de reabilitação em casos de atrofias musculares, desbacterização e assepsia. A 
aceleração do pulso produz um fluxo sanguíneo desde os órgãos internos até a pele, exercitando e fortalecendo as glândulas, 
os vasos capilares e os nervos. Além de garantir momentos de relaxamento, uma sauna ajuda no tratamento de doenças 
respiratórias, circulatórias e hipertensão, alivia dores na coluna e promove hidratação da pele.
Gostou da idéia? Então, chegou a hora de comprar os equipamentos necessários. A escolha do modelo está relacionada 
às medidas do cômodo que irá recebê-lo. É fundamental levar em conta a metragem do espaço (comprimento x largura 
x altura) para garantir o bom funcionamento do equipamento. Entre em contato com a revenda estrela mais próxima e 
solicite uma visita sem compromisso.

Saunas e seus benefícios

Portas para saunas
Existem diversos modelos de 
portas para saunas.
A Sodramar fabrica portas 
para saunas (secas e  úmidas) 
com o objetivo de atender 
todas as necessidades dos 
consumidores de sauna.
Para a sauna seca, a Sodramar 
disponibiliza o modelo de 
cedro, com a medida; 
• 0,57 x 1,90 m
Para as saunas úmidas (vapor) 
existem as portas de aço inox, 
alumínio e policarbonato;  
nas medidas de :
•  0,57 x 1,90 m
•  0,70 x 1,99 m
•  0,90 x 1,99 m 
Esta última (0,90 x 1,99m) 
está de acordo com a lei de 
acessibilidade; tornando 
possível o banho de sauna  
à vapor para consumidores 
com necessidades especiais.
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Formato: Piscina irregular  com prainha 
e banco em aço inox

Estampa: Pastille Lemon
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Formato: Piscina retangular com dois patamares na prainha 
Estampa: Ravena com parede  mosaico 
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A Sodramar mantém uma preocupação constante com a 
segurança na piscina. Por isso, a cada ano aumenta sua linha 
de produtos específicos para proteger sua família. Uma área 
de lazer esconde alguns riscos. Movimentos e brincadeiras 
que parecem simples mas podem trazer sérios problemas 
para os banhistas senão cuidados corretamente.
Os produtos Sodramar para segurança começam na parte 
hidraúlica da piscina. A Bomba BM Safe possui um sensor 
que bloqueia o funcionamento da bomba ao menor sinal 
da interrupção da sucção; ou seja, caso o banhista fique 
preso em qualquer um dos dispositivos de sucção da água, 
a bomba interrompe imediatamente o funcionamento, 
ajudando a evitar afogamentos e lesões.
Na parte interna da Piscina as maiores preocupações são os 
drenos e a entrada e saída da piscina.
Para os drenos, a Sodramar desenvolveu e patenteou a 
Tampa FSB que amplia a vazão suportada pelo dreno para 
até 30m³/h, impedindo assim que o banhista tenha o corpo 
apriosionado pela sucção da bomba. Sua superfície foi 
desenvolvida com a tecnologia anti-hair, portanto o banhista 
não corre risco de ter o cabelo preso pelo dreno de fundo.
Para as piscinas de fibra a Sodramar desenvolveu a tampa 
LBM, que adapta-se a qualquer dispositivo e aumenta a 
vazão para 7,5 m³/h conforme a norma da abnt, e possui a 
mesma função de evitar aprisionamentos.

Segurança na Piscina

Quando o assunto é a entrada e saída da piscina os vilões são 
os degraus, tanto das escadas em aço inox quanto os degraus 
das escadas de alvenária. Eles podem causar torções ou até 
mesmo fraturas em caso de escorregões. Para as escadas 
em aço inox a Sodramar desenvolveu o degrau duplo, que 
posicionado como o primeiro degrau impede que o banhista 
escorregue. Para as escadas de alvenaria o mais indicado são 
os corrimãos, que auxiliam idosos e gestantes a saírem da 
piscina com mais facilidade.
Agora chegamos aos produtos que impedem a chegada de 
crianças e animais de estimação a piscina. A cerca de proteção 
cria  uma barreira impedindo o acesso à piscina.
Foi desenvolvida em alumínio, possui telas transparentes, é 
composta por um portão exclusivo de segurança, que por 
meio de um “mecanismo magnético” (trava de segurança) 
mantém o portão sempre fechado. Por fim, a capa de 
proteção cobre a piscina e reduz o risco de afogamentos, 
além de manter a piscina limpa, evitando a queda de sujeira 
como folhas na água da piscina, insetos e etc.
Agora que você já conhece todos os itens de segurança da 
Sodramar, não deixe sua piscina desprotegida e verifique se 
sua piscina esta segura para o próximo verão.

Capa de proteção

Dreno LBM

BM Safe Portão com trava de segurança

Corrimão em aço inox

Degrau Duplo
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Formato: Piscina Irregular com  prainha 
e cascata em aço inox

Estampa: Pastille  Drops
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Formato: Piscina retangular com prainha 
Estampa: Pastille Premium
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Formato: Piscina retangular com  prainha
Estampa: Pastille Premium inteiro
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www.sodramar.com.br
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Piscinas comerciais

Tempo máximo de filtragem da água

As piscinas Comerciais estão crescendo a cada ano no Brasil, 
como todo o setor de lazer.
Para um maior esclarecimento, as piscinas brasileiras 
são identificadas como Piscinas Comerciais (Públicas, 
Coletivas, de Hospedaria e Residenciais Coletivas) e Piscinas 
Residenciais Privativas, de acordo com a Norma NBR 9819, da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As piscinas 
Públicas são as destinadas ao uso público geral, como os 
centros comunitários.
As piscinas Coletivas são as de uso exclusivos dos associados 
a uma entidade; como clubes, escolas e associações. As 
piscinas de Hospedaria são para uso de hóspedes; como 

hotéis, motéis e casas de banho.
As piscinas Residenciais Coletivas são destinadas aos 
residentes permanentes, como condomínios e asilos. As 
piscinas Residenciais Privativas são utilizadas por famílias.
Os quatro primeiros exemplos de piscinas são classificadas 
como piscinas Comerciais; e para se dimensionar 
corretamente o filtro e a bomba a serem utilizados deve-
se calcular os seguintes dados: Volume da piscina, suas 
profundidades, a classificação quanto à utilidade (já 
mencionada acima) e o tempo máximo de filtragem da água. 
Segue a tabela abaixo explicando o processo de seleção do 
filtro correto para a sua piscina:

Grandes projetos exigem grandes soluções

Profundidade da Piscina

Profundidade máxima até 0,6m

Profundidade mínima entre 0,6m e 1,8m

Profundidade mínima superior a 1,8m

Comercial

2h

6h

8h

Residencial Privativa

6h

8h

12h
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Formato: Piscina irregular com cascata Splash em aço-inox e prainha, revestida de pastilha de vidro, spa com 
transbordamento e deck molhado. Estampa: Pastille drops.
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Formato: Piscina irregular com prainha e spa com transbordamento e cascata em aço inox
Estampa: Pastille drops.
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Formato: Piscina retangular com prainha e Spa.
Estampa: Pastille White.
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Formato: Piscina irregular com prainha
Estampa: Pastille Premium
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Formato: Piscina irregular com prainha, bar molhado, escada interna e iluminação
sub-aquática   Estampa: Pastille Glass inteiro 
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Acessórios para piscinas

A Linha mais completa do 

Iluminação para piscinas

Filtros e bombas para piscinas

Saunas seca e a vapor

Tratamento de água para piscinas Aquecimento de Piscinas
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Segurança Cascatas em aço inox

Móveis para piscina e jardim

Estampas para piscinas de Vinil

mercado de lazer.
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A piscina dos seus sonhos.


