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A piscina dos seus sonhos.

Na nossa última edição falamos muito sobre segurança 
nas Piscinas e os investimentos feitos nos produtos 
ligados à segurança dos banhistas. E agora, na 1ª edição 
de 2015 falaremos sobre... Segurança, mais uma vez! 
As novas leis de segurança nas piscinas que tramita 
no congresso nacional. Aliás, parou de tramitar. Já 
foi aprovada e precisa apenas da aprovação da nossa 
presidente, ou presidenta, como queiram...

              Pode até ser estranho uma empresa que fabrica 
produtos ligados à alegria, prazer e lazer ficar tocando 
num assunto tão sério como segurança na piscina; mas 
se existem riscos nos momentos de usufruir da sua área 
de lazer, eles (os riscos) devem ser minimizados. E nós 
temos a obrigação de lembra-los. Pois como falei na 
última edição: 
              - “Todos nós somos responsáveis pela segurança 
das nossas piscinas”.

             Não fugindo muito do assunto segurança 
temos também uma matéria sobre a certificação dos 
Aquecedores (trocadores de calor), saunas e bombas de 
piscinas.

             Mas para descontrair e informar, temos matérias 
muito interessantes também sobre as formas de se 
aquecer piscinas, o lançamento da nova estampa para 
piscina de vinil, as 10 razões que explicam o sucesso 
de venda dos filtros e Bombas Sodramar, o book de 
piscinas  que te dará inspiração para os novos (e antigos) 
projetos..., enfim; o que não falta é assunto e informação.

           Um grande abraço, boa leitura e bom mergulho. 

Paulo Roberto Araújo
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        Os produtos SODRAMAR e seus processos 
de produção passaram por pequenas mudanças 
nos últimos meses. Algumas linhas de produtos 
elétricos necessitam de certificação e etiquetagem 
avaliada por órgãos governamentais, onde os 
produtos e processos de produção estejam 
alinhados às regras, leis e normas de segurança 
e rendimento. Mas tudo isso com o intuito de 
tornar o seu lazer ainda mais seguro.
A certificação é um indicador que serve para 
os consumidores identificarem os produtos e 
serviços que atendem aos padrões de qualidade 
e segurança elaborados pelo Inmetro.
O INMETRO (instituto nacional de metrologia, 
qualidade e tecnologia) é um órgão federal 
responsável por criar regras, aplicar penalidades 
e certificar os produtos e serviços.
Alguns produtos da Sodramar se enquadram na 
certificação compulsória. Esta certificação cuida 
de produtos que possam causar riscos à saúde 
do usuário, e este tipo de certificação, além 
de ser tratado como prioridade pelo Inmetro, 
obriga os fabricantes a obedecerem às normas 
específicas de fabricação para o determinado 
tipo de produto enquadrado nas normas.
Os produtos da Sodramar que já foram 
certificados são os Trocadores de calor e os 
Geradores de vapor (sauna úmida). Para 
conseguir a certificação, a SODRAMAR precisou 
apenas fazer pequenas alterações no processo 
produtivo, pois os produtos já seguiam as normas 
de segurança internacionais. 

As motobombas SODRAMAR também foram 
testadas e aprovadas pelo INMETRO pela sua 
eficiência energética. E a partir de Outubro de 
2014, 8 modelos de motobombas alcançaram 
um ótimo desempenho nos ensaios realizados 
no laboratório designado pelo PROCEL e os 
respectivos modelos mencionados acima tem 
a autorização de utilização do selo Procel de 
Economia de Energia, e os produtos serão 
incluídos na próxima edição da tabela de 
motobombas contempladas com o selo Procel, 
disponibilizada no endereço: http://www.
eletrobras.com/procel 
É importante ressaltar que a partir do momento 
que uma certificação compulsória está em 
vigor para uma determinada linha de produtos, 
fabricantes e revendedores estão proibidos de 
comercializar ou manter em estoque produtos 
sem o selo do INMETRO e são passíveis de multa 
por infração, dependendo da gravidade. A pena 
pode variar de uma multa em dinheiro ou até 
mesmo ao fechamento do estabelecimento.
O selo de segurança do INMETRO está estampado 
nas embalagens dos produtos certificados. Os 
consumidores devem levar em consideração e 
dar preferência na hora da compra aos produtos 
que são aprovados, certificados e etiquetados. 
Esta é a única forma que você terá de que os 
produtos utilizados em sua residência estão de 
acordo com todas as normas e vão proporcionar 
segurança para você e sua família.

CERTIFICADOS INMETRO: 
MAIS SEGURANÇA E MELHOR RENDIMENTO
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Com a falta de uma lei especifica no Brasil, a Sodramar 

desenvolveu seus produtos baseado nas leis europeias e 

americanas. 

Segue abaixo um resumo da lei brasileira que 

regulamentará a segurança na piscina: 

- A lei 1162 determina que todas as piscinas novas no 

Brasil:

• Tenham drenos ou ralos com tampas anti-

aprisionamento ou não bloqueáveis.

• São obrigatórios, no mínimo, dois drenos de fundo por 

cada Motobomba.

• Deverão ser equipadas sempre com o Botão de parada 

emergencial. 

Para as piscinas já existentes, onde não houver a 

devido À grAnde 
preocupAção, 
A eMpresA Tornou-se
reFerênciA nAcionAl eM 
segurAnçA nA piscinA.

CONHEÇA A LEI QUE DEIXARÁ SUA 
PISCINA MAIS SEGURA
Após muitos anos parada no Congresso, a lei que vai 

regulamentar as piscinas brasileiras está prestes a sair 

do papel. O projeto de lei do deputado federal Darcísio 

Perondi já foi aprovada pela comissão de seguridade e 

família e pela câmara dos deputados federais, faltando 

somente a aprovação do senado e a sanção da lei pelo 

Presidente da república.

Seguindo o exemplo dos EUA, houve uma enorme 

pressão por parte da sociedade para a aprovação da 

lei. A lei tem como principal objetivo mostrar para 

todos como deve ser uma piscina segura, deixando 

claro todos os itens necessários para um lazer sem 

preocupação.

Antes mesmo da aprovação da lei a Sodramar já 

mostrava sua preocupação com o tema e incluiu em 

sua linha de produtos, diversos itens para tornar a 

piscina mais segura.

SEGURANÇAMuito+



possibilidade de instalação de mais drenos de fundos, a lei 

obriga a substituição das tampas dos drenos já existentes 

e abre a possibilidade da instalação de um sistema de 

liberação de vácuo ou uma bomba com desligamento 

automático no caso de obstrução da sucção. 

Para as piscinas comerciais (clubes, academias, escolas, 

hotéis, etc...) a lei determina:

• A instalação das placas de sinalização com fácil 

entendimento visual.

• Presença de salva-vidas de plantão.

• Instalação de uma cerca ou barreira de proteção com 

dispositivo de fechamento automático.

• Piso anti-derrapante em volta da piscina.

A partir da aprovação da lei, os responsáveis 

pela fabricação da piscina, operação da casa de 

máquinas e manutenção da piscina estarão sujeitos 

às penalidades e poderão responder criminalmente 

por qualquer incidente ocorrido na respectiva 

piscina.

A linha de produtos para segurança na piscina, 

fabricada pela Sodramar, é completa e possui todos 

os itens para deixar sua piscina segura e de acordo 

com a nova lei.

A tampa  FSB possui um sistema que evita o 

entrelaçamento dos cabelos e o aprisionamento corporal. 

Para as piscinas que já possuem outros tipos de drenos ou 

grades, a Sodramar lançou o kit adaptador para tampa 

FSB e a tampa FSB 30x30, que substituem as tradicionais 

grades 30x30cm sem a necessidade de modificações 

estruturais na piscina. 

Para as piscinas de fibra de vidro a opção é o dreno 

LBM. O dreno LBM também possui o sistema de anti-

entrelaçamento dos cabelos e anti-aprisionamento corporal.

Para evitar que crianças ou animais de estimação 

tenham acesso a piscina sem a supervisão de um 

adulto, a Sodramar produz a cerca de proteção 

com o sistema exclusivo de fechamento automático 

através de uma trava magnética.

A capa de proteção também é uma boa opção 

por cobrir totalmente a superfície da piscina evitando 

que alguém caia na piscina de forma indesejada.

A lei cita a opção da instalação do sistema de 

segurança por liberação de vácuo para as piscinas 

onde não existe a possibilidade da instalação dos 

drenos adicionais. Para esta situação a Sodramar 

possui a Bomba BM SAFE.  Esta bomba é equipada 

com um motor elétrico especial, dotada de um 

sistema de desligamento automático do motor em 

caso de obstrução total da sucção.

Procure um especialista (profissional de piscinas) e 

verifique se a sua piscina está totalmente segura e 

de acordo com a nova lei. Mesmo que a lei ainda 

não esteja em vigor esta será a melhor forma de 

aproveitar ao máximo os momentos de lazer com a 

sua família sem preocupação.

TAMPA FSB 30x30

TAMPA FSB

p&s|7PORTÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA CAPA DE PROTEÇÃO KIT ADAPTADOR 15X15 TAMPA LBM BM SAFE

DEGRAU DE SEGURANÇA

SEGURANÇA
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 A ANAPP, associação dos produtores e fabricantes de produtos 
de piscinas e afins, criou o 1º prêmio que escolheria os 3 melhores 
fabricantes de produtos relacionados à linha de lazer. 
A votação foi feita pela Internet e poderia ser executada apenas por 
lojistas, revendedores de produtos para piscinas de todo o país, onde o 
mesmo escolhesse  os melhores fabricantes de cada linha de produto.
Dos 10 prêmios a Sodramar só poderia participar de 9 categorias, 
pois industrializa 9 linhas de produtos. Das 9 linhas que a Sodramar 
participou ela foi finalista (classificada entre os 3 melhores fabricantes) 
em todas as nove linhas.
O dia da divulgação e entrega dos prêmios foi num jantar dentro do 
pavilhão da Expo Center Norte, SP, durante a realização da Feira da 
Piscina. 
E o resultado final não poderia ter sido melhor. Das suas nove linhas e 
por chegar à final de todas elas, já era uma honra muito grande para 
a Sodramar.
Mas a surpresa maior ainda estava por vir: 
- A Sodramar foi reconhecida como o melhor fabricante em 6 categorias 
e finalista em outras 3 categorias. 
As categorias vencedoras como melhor fabricante foram: 
 • Piscinas de vinil
 • Aquecimento para piscina 
 • Saunas
 • Tratamento alternativo para piscinas
 • Acessórios para piscinas
 • Iluminação de piscinas

A Sodramar agradece e compartilha estes prêmios com os milhares de 
revendedores de todo o país. 

“os Melhores FAbricAnTes do  MercAdo de piscinAs”

Premiação
ANAPP
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LANÇAMENTO
novA esTAMpA pArA piscinA de vinil

Após pesquisas feitas com revendedores, arquitetos, 
decoradores, designers e analisando tendências do 
mercado norte americano, a Sodramar chegou muito 
próximo do que há de mais moderno na impressão no vinil 
de pastilhas 2 x 2.
Uma combinação de três tons de azul na borda (escuros e 
claros), criando um tom degradê, com bordas arredondadas 
e com detalhes internos que dão noção de profundidade e 
realçam ainda mais a beleza da pastilha.
Todo o estudo e concepção da nova estampa reforçam 
ainda mais a preocupação da Sodramar em trazer o que 
há de melhor nas definições de impressão, destacando o 
motivo de ser reconhecida como principal fabricante de 
piscinas de vinil do mercado nacional.
A Sodramar foi reconhecida como o principal fabricante 
de piscinas de vinil do mercado nacional por votação do 
próprio mercado de piscinas no ano de 2013.  Este título 
reforça todos os diferenciais perceptíveis como: 

• Estampas exclusivas;
• Máquinas de última geração, controladas através de 
CNC, que soldam o bolsão de forma imperceptível;
• Colaboradores treinados e capacitados;
• Matérias-primas de qualidade; 
• Sistema exclusivo de produção denominado SSP 
(Sistema Sodramar de Produção) - que permite o controle 
de qualidade na confecção dos bolsões; 
• Utilização de um software exclusivo e desenvolvido pela 
própria Sodramar para criação dos projetos de confecção;
• Sistema de embalagem exclusivo que transmite 
tranquilidade, conforto e segurança ao transportar o bolsão 
de vinil;
• Área exclusiva (dentro do site da Sodramar) para o 
revendedor para acompanhar os pedidos on-line em todas 
as etapas de produção. 

“os Melhores FAbricAnTes do  MercAdo de piscinAs”



Segundo alguns médicos e especialistas o calor intenso gerado 

pelos aparelhos de saunas provocam uma “febre artificial” muito 

importante no processo de reabilitação nos 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, é claro, 

de todo o prazer e relaxamento que um banho de sauna proporciona.

           

M A r A v i l h o -
s A M e n T e

s A u n A s  M o d e r n A s 

Apesar de todos os benefícios algumas 

pessoas rejeitam a prática do banho de 

sauna por não  sentirem-se bem dentro 

de um cômodo totalmente fechado. Com 

isso, arquitetos e engenheiros usaram a 

imaginação e inovaram na elaboração 

dos projetos dos ambientes das saunas, 

diferenciando os cômodos tradicionais, 

que geralmente eram fechados, com 

pouca iluminação e sem contato visual 

com o restante da área de lazer. 

 A infinidade nas formas de construção da 

sauna varia de acordo com a criatividade 

dos donos das casas. Os tipos mais 

comuns de ambientes são: Panorâmicas e 

Conjugadas com a piscina.

As saunas Panorâmicas podem ser 

construídas como as tradicionais de  madeira 
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(sauna seca) ou revestimentos cerâmicos 

(sauna úmida), mas com o diferencial de um 

vidro que dá vista para alguma paisagem ou 

até mesmo para a área de lazer. As saunas 

panorâmicas mais arrojadas são construídas 

totalmente de vidro. Proporcionando um 

visual muito elegante onde o banhista tem 

contato visual em 360º com o ambiente 

externo.

Os ambientes de sauna conjugada são 

aquelas construídas em conjunto com 

a Piscina. As formas de construção são 

diversas e permitem o acesso do banhista 

pela piscina. Além de mergulhar  por dentro 

da sauna, visualizar a área de lazer e até 

mesmo assistir a uma TV ou ouvir música, 

M A r A v i l h o -
s A M e n T e

tudo isso você conseguirá com estes novos estilos de 

saunas. 

Utilize sua criatividade e deixe o momento do banho 

de sauna ainda mais relaxante e prazeroso.

r E L A x A n t E



12|p&s 

  Aquecer a água da piscina é 

fundamental para o seu uso em qualquer hora 

do dia e todas as estações do ano. Além de ser 

um projeto viável economicamente.

Mais conhecido como Trocador de Calor, o 

aparelho responsável por absorver o calor do ar 

e o transferir para a água da piscina, funciona 

basicamente como um ar condicionado 

invertido. Seu funcionamento se dá através 

da passagem de um gás refrigerante que 

passa pelo evaporador onde recebe o calor 

que vem da troca com o ar externo. O vapor 

superaquecido é absorvido pelo compressor 

que tem como função aumentar ainda mais 

a temperatura. Esse superaquecimento é 

transferido ao condensador que realiza a troca 

de calor com a água da piscina, e o gás retorna 

ao evaporador para iniciar um novo ciclo.

Difícil de entender o funcionamento do 

aquecedor? Vamos tentar passar algumas 

informações mais fáceis de digerir: 

- Este sistema é econômico e reduz em até 

80% de energia com relação aos aparelhos de 

resistência elétrica, 75% sobre os aparelhos de 

gás propano e 55% sobre o gás natural (ótimo 

custo benefício). 

 O trocador de calor Sodramar possui 

um painel 24 v (dando maior segurança 

à sua família), um painel com termostato 

eletromecânico e quadro à distância 

(possibilitando conforto, facilidade no 

manuseio e instalação mais próxima dos 

usuários), maior evaporador (confere maior 

captação de ar do mercado) gabinete em 

termoplástico (resistente aos raios UV e à 

corrosão), com  garantia de 1 ano. 

 Além dos diferenciais citados acima, 

todos os modelos dos Trocadores de calor 

Sodramar contém um exclusivo sistema de 

condensadores em titânio, que conferem 

ao produto alta resistência aos tratamentos 

especiais da água da piscina, sistema interno 

que aumenta a troca de calor e o rendimento, 

assegurando ao produto maior vida útil.

Se não bastasse ter o design mais moderno, 

o trocador de calor Sodramar possui um nível 

de ruído baixo, comparado a um ventilador de 

grande porte, entre 64 / 68 decibéis.  

o  A q u E c i M E n t o  i d E A L 
pA r A  S u A  p i S c i n A .

T r o c A d o r
d e c A l o r ,
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T r o c A d o r
d e c A l o r ,

Os trocadores de calor podem ser utilizados em piscinas comerciais, piscinas de competição, para uso terapêutico, 

ou uso recreativo, em piscinas residenciais ou comerciais. O importante é saber dimensionar o aparelho correto para 

sua piscina (área de superfície e profundidade).

Para evitar a perda de aquecimento e em ambientes abertos, sugere-se a utilização da capa térmica para manter a 

temperatura da água. Outro aspecto importante é saber a temperatura ideal para cada necessidade.  

OS TROCADORES DE CALOR SODRAMAR FORAM TESTADOS E APROVADOS PELO INMETRO E ESTÃO 
CERTIFICADOS COM A NORMA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA ELÉTRICA IEC60335 – 1: 2006. 

tEMpErAturA idEAL dA ÁGuA pArA  cAdA tipo dE piScinA

•  piscinas para competições oficiais a temperatura deve ser entre 25º c e 28º c - 

regra 2.11 da FinA (Federação internacional de natação).

•  Piscinas de Hidroginástica a temperatura deve ser entre 29º C e 30º C;

• Piscinas Terapêuticas (deficientes de baixa mobilidade) temperatura deve ser de 34º C;

 
•  Piscinas para uso de crianças a temperatura ideal é de 33º C;

•  Piscinas para aprendizado de crianças devem ser de 31º C;

•  Piscinas para bebês – a água deverá estar com 33º C de temperatura. 



14|p&s 

10 motivos
que explicam

Há 15 anos a Sodramar lançou a sua linha de filtros e 
bombas para piscinas. Não só pelo fato de aumentar a sua 
linha de produtos, mas principalmente por seguir os ideais 
da empresa em ter em seu portfólio apenas produtos 
“premium” e com diferenciais dos produtos já existentes 
no mercado. 
Por isso, listamos abaixo 10 motivos que explicam a 
liderança de mercado dos Filtros e bombas para piscinas 
“Sodramar”: 
 

•1° Bomba Auto escorvante: As bombas para 
piscinas Sodramar tem um sistema interno onde o Rotor, 
peça responsável pela quantidade e velocidade da água 
que será transportada, ficará sempre submersa. Com 
isso, as casas de máquinas poderão ficar acima do nível 
da piscina, facilitando o seu acesso para manuseio e 
manutenção; pois a bomba conseguirá fazer a sucção 
da água mesmo estando até 1 metro acima do nível da 
piscina. 
 

•2° Bomba Silenciosa: Existe uma antecâmara, no interior 
da bomba, que concentra o fluxo de água e melhora a acústica 
da bomba em funcionamento, evitando aquele alto ruído do 
equipamento.  
 
•3° Válvula do filtro com fluxo direcionado: 
Quando a água da piscina entra no interior do filtro, a água 
deve ser direcionada para as paredes do tanque para melhor 
aproveitamento de toda a carga de areia filtrante. Por isso, as 
válvulas dos filtros Sodramar direcionam a água para a parede 
do tanque, melhorando inclusive a qualidade de filtração.
 
•4° Produtos feitos com plástico de engenharia: Por 
trabalhar com água clorada, por pelo menos 6 horas diárias, 
durante 365 dias do ano, os filtros e bombas são feitos de 
matérias primas de alta qualidade para evitar corrosão. 

•5° Peças plásticas com insertos metálicos: Todas 
as peças plásticas que funcionam em contato com outras 
peças metálicas já saem de fábrica com insertos metálicos, 
aumentando a sua vida útil, o rendimento do equipamento 
e o seu funcionamento. (bracket, corpo da bomba, rotor, anel 
do tanque do filtro).
 
•6° Tampa especial com sistema antitravamento: 
Todas as bombas de piscinas precisam aspirar os detritos da 
água (pedras e folhas) que, consequentemente, devem ser 
retirados do interior da bomba após a aspiração. Com as 
tampas antigas, criava-se um vácuo que impedia a retirada da 
tampa da bomba. Por este motivo, a Sodramar inovou com 
o desenvolvimento de uma tampa onde a sucção interna 
não impede a retirada da tampa da bomba, facilitando a 
manutenção. 
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por Que o FilTro e boMbA pArA  piscinA 
sodrAMAr são os MAis  vendidos do brAsil.

10 motivos
que explicam

 
•7°  Base plástica da bomba: Toda casa de máquina 
de  uma piscina é úmida. E com um ambiente onde a 
presença de água é constante, nada melhor que proteger 
o motor elétrico da bomba suspendendo-o e até fixando 
a bomba no piso. Tudo isso só é possível graças à base da 
bomba, que inclusive tem um apoio ao motor da bomba, 
evitando que o seu eixo empene no decorrer dos anos. 
•8° Uniões na sucção e recalque da bomba: Para 
facilitar as instalações e manutenções, todas as bombas 
de piscina SODRAMAR saem de fábrica com 2 uniões 
hidráulicas, gerando mais economia de tempo e dinheiro 
para o usuário e instalador.  

•9° Grande rede de distribuidores pelo Brasil: 
Com mais de 1500 revendedores pelo Brasil, a facilidade 
para se encontrar peças e assistentes técnicos é um fator 
que conta bastante no momento de decisão da compra. 
 

•10° Motor Blindado e com protetor térmico: 
As oscilações de tensão elétrica e possíveis inundações 
nas casas de máquinas sempre provocam incômodos aos 
usuários e técnicos. Os motores blindados das bombas 
modelo BMC (Sodramar) ajudam a evitar a queima 
dos seus motores graças aos motores blindados com 
protetores térmicos. 

 vende MAis por Que é Melhor? ou 
é Melhor por Que vende MAis?
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Piscina retangular com raia , 
sauna conjugada, Spa elevado e 

escada em aço inox.

Estampa: Pastille Arte
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A seguir você vai conferir as mais belas   

piscinas do Brasil. Elas foram escolhidas 

pelo  projeto, detalhes e principalmente 

pela sua beleza. Com certeza uma delas 

vai servir como inspiração para sua piscina.

As MAis belAs piscinAs do brAsil

Book de
Piscinas
2015 
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Piscina irregular com formatos lineares

Estampa: Pastille Arte
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Piscina triangular com Cascata 
em Aço inox “Canyon”

Estampa: Tétris
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Piscina Retangular com 
escada de alvenaria e Spa 

elevado

Estampa: Pastille Premium





Piscina retangular com prainha, 
Spa elevado e Cascata em aço 

inox “Splash”

Estampa: Pastille Drops



Piscina retangular com 
borda infinita, escada de 
alvenaria, prainha e Spa 

embutido



Piscina retangular com 
prainha ,escada de alvenaria

e Cascata em Aço inox 
“Amazonas”

Estampa: Pastille Degradê





Piscina triangular com 
Cerca de Proteção

Estampa: Pastille Arte
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Piscina retangular com bar 
molhado

Estampa: Pastille Degradê
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Condensadores 
de Titânio:
Maior durabilidade

a máxima transferência
de calor e resistência

às condições químicas
da água

A piscina dos seus sonhos.

O melhor fabricante de piscinas
e acessórios do Brasil, 1º lugar
no Prêmio ANAPP em 6 categorias.

A Sodramar oferece
para você trocadores de calor
com condensador de titânio
SEM CUSTO EXTRA.

Painel inteligente 
com sistema de 

problemas

Único com dois 
termostatos: um 

analógico e 
outro digital

Gabinete em material 
anticorrosivo 

resistente aos raios 
ultravioleta

Design
moderno

Quando o assunto é alta tecnologia, a Sodramar é a melhor opção. Agora, a marca que é referência de mercado está 
chegando com uma grande novidade: os trocadores de calor com condensador de titânio. 

• Tecnologia revolucionária • Sem custo adicional • Maior durabilidade
• Resistente à corrosão por cloro, sal e outras substâncias.

• Compressor Scroll*, o 

do mercado

*Disponível para os modelos: sd-80 / sd-105 / sd-130 / sd-160

/sodramar
www.sodramar.com.br

0800-7722337

Quadro de 
comando

com design 
moderno que pode 

ser instalado 
próximo à piscina e 
distante do trocador 

de calor



Piscina com Spa retangular 
e Sauna panorâmica conjugada





Piscina retangular com 
prainha

Estampa: Pastille Tétris



Piscina retangular com borda 
infinita e prainha

Estampa: Azul liso



Piscina com Spa retangular

Estampa: Pastille Premium



Piscina retangular com 
prainha e escada interna

Estampa: Pastille Degradê





Piscina irregular  com spa no 
centro e prainha

Estampa: Pastille Degradê



Uma Piscina      
Completa

Esta piscina é um exemplo do que 
chamamos de um Home resort. 

Com ela você tem um verdadeiro 
clube particular dentro da sua casa.

Estampa: Pastille Drops

Led’s SMD e escada em Inox Prainha com led`s SMD Sauna conjugada com Piscina



Sauna com Gerador de vapor Indoor Cascata em aço inox Ducha Advance



A linha+
COMPLETA DO MERCADO

 DE LAzER
ESTAMPAS DE VINIL

A piscina dos seus sonhos.
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 DE LAzER

ACESSóRIOS

SEGURANÇA

ILUMINAÇÃO AQUECIMENTO

FILTROS E BOMBAS

SAUNAS

BICOS

MóVEIS




