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EDITORIAL
Há quase 30 anos ter uma piscina em casa 
era sinônimo de status. A Piscina sempre 
passou uma imagem de glamour e de um 
bem um tanto inatingível para boa parte 
da população. Hoje a piscina continua com 
o mesmo charme, mas com a tecnologia e 

facilidades com as linhas de crédito, ter uma 
piscina em casa é muito mais fácil do que era 

há 3 décadas. 
Quando falamos nos dias atuais sobre as pisci-

nas o assunto está sempre ligado ao esporte e 
saúde, pois a natação é a melhor e mais saudável 
prática esportiva; à  decoração, devido à valori-
zação dos imóveis; ao lazer, por causa da cultura 
brasileira de se fazer um churrasco em volta da 
piscina; Fisioterapia, alegria, diversão...
Mas com o rigor do verão 2017, que atire a primei-
ra boia quem não ficou sonhando acordado na 
mesa do escritório com uma piscina pra refrescar? 
E com a evolução do mercado não só os preços 
mais acessíveis dos produtos para piscina me-
lhoraram. Toda a cadeia de produtos de segu-
rança também evoluiu (e muito) tornando a 
piscina um local menos suscetível às preocu-
pações. 
E a Revista Piscinas & Saunas traz diversos 
assuntos, como os mencionados acima, e 
muito mais...

Relaxe e aproveite.

Bom mergulho e boa leitura. 
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                Um bom projeto de iluminação da piscina na 
hora de construir ou reformar é fundamental para valorizar 
a arquitetura, a decoração e lógico, poder utilizar a piscina à 
noite.  
         A iluminação pode ser considerada a “cereja do bolo” 
da sua piscina, pois é ela quem vai dar o grande toque de 
requinte no acabamento do seu tão sonhado projeto. Como 

em qualquer ambiente da casa, a iluminação da piscina é 
um fator importante na decoração, deixando a sua área 
de lazer ainda mais surpreendente. A iluminação também 
é importante para segurança dos banhistas que gostam 
de utilizar a piscina à noite. A Sodramar é a pioneira em 
iluminação subaquática no Brasil, fabricando os refletores de 
piscinas mais modernos do país. 

A iluminAção de AltA definição
PArA PisCinAs
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   Para deixar sua iluminação ainda 
mais moderna, a Sodramar lançou o 
MÓdULo ToUCH. Com ele é possível 
acionar e controlar a iluminação através 
de um controle remoto em até 20 metros 
de distância. o grande diferencial do 
módulo touch é a facilidade da operação 
do sistema, onde você troca a cor da 
iluminação apenas com um toque na 
cor desejada no painel do módulo. o 
controle remoto possui um círculo de 
cores sensível ao toque do seu dedo. 
Ao desliza-lo sobre o círculo a cor da 
sua piscina altera automaticamente. 
Além disso, o ToUCH possui várias 
programações de cores pré-definidas.  

 O sistema de iluminação de última geração é 
composto por lâmpadas de Led e por um módulo 
de comando. Hoje, a Sodramar indica o Led SMD 
e o HIPERLED para os consumidores que buscam 
uma iluminação com alta definição das cores, 
maior luminosidade e baixo consumo de energia. 
O número de refletores vai depender do tamanho 
da piscina.

A iluminAção de AltA definição
PArA PisCinAs

HiPER LEd
MÓdULo ToUCH

LEd 133
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inoVAçÕes
sodrAmAr

Durante suas mais de 3 décadas de existência, a Sodramar sempre renovou sua linha e promoveu diver-
sas inovações no mercado de Piscinas e Saunas brasileiro. Confira abaixo algumas das inovações que em 
breve estarão na sua casa.

Cascatas em acrílico

Robô para limpeza

Módulo Four Fix para Led

Hiper Led linha premium

dispositivos Premium linha Pratic

Trocador de calor horizontal

Cascatas Pratic Jr

Cascatas em Acrílico com iluminação 
interna em led RgB 

Limpa sozinho uma piscina
de até 12 metros.

Aciona e altera as cores dos led com baixo custo 
e facilidade na operação.

Produzido em aço inox com acabamento escovado

dispositivos produzidos em aço inox com acabamento escovado.

design inovador e discreto, tamanho reduzido, 
silencioso e gabinete Metálico.

Cascatas em Aço inox com tamanho 
reduzido, excelente custo benefício e 
sistema de instalação pratic.
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BAnHEiRo 
COM SAUNA

Muitas casas não possuem o espaço necessário para construção de um cômodo de uma sauna tradicional. Na 
maioria dos apartamentos essa possibilidade é praticamente zero, e o alto investimento para construção do 
cômodo afastavam as pessoas de usufruir de todos os benefícios para saúde que um banho de sauna a vapor 
pode proporcionar. 

Pensando nisso a Sodramar criou o Gerador de vapor Indoor. Com suas dimensões reduzidas, este novo tipo 
de gerador de vapor possibilitou a instalação da sauna a vapor dentro do banheiro,  transformando o box em 
uma sauna.

O baixo custo do Gerador e as mínimas mudanças necessárias fazem com que cada vez mais pessoas trans-
formem seus banheiros em uma sauna.

Você pode instalar o gerador de vapor dentro do gabinete da pia ou até mesmo construir um assento e 
instalar o gerador embaixo.

As exigências para instalação da sauna Box são mínimas:
 
 O Box deverá ser fechado até o teto do banheiro e possuir um respiro para saída de vapor.
 Deverá existir um Ponto de água para alimentação do gerador de vapor.
 Deverá ter um Ponto de energia para alimentação do Comando para sauna.

Em um pequeno espaço você poderá transformar o seu banheiro em uma sauna e usufruir dos benefícios 
da saúde, relaxamento e anti stress  que a sauna úmida proporciona. 

gerador de vapor Steam inox
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 Uma das melhores empresas do mundo para 

se trabalhar, já virou até cenário de filme (Os Estagiários), 

o gigante de tecnologia, Google, localizado próximo a 

San Jose, mais precisamente em Mountain View (Santa 

Clara County) Califórnia (EUA), mais conhecida como 

Googleplex, tem uma estrutura de trabalho diferente de 

tudo que vimos até hoje.

              Com uma ideologia baseada em “quanto mais 

benefícios e facilidades os funcionários tiverem dentro da 

empresa, mais satisfação e empenho eles terão em cumprir 

as suas metas”, o Google conseguiu reunir dentro do seu 

complexo, com mais de 30 prédios e aproximadamente 

mais de 30.000 funcionários, um verdadeiro paraíso como 

local de trabalho.  

             “Aqui nós temos tudo à nossa disposição para não 

precisar sair da empresa”, diz Dan Popovici, um romeno 

muito simpático que trabalha no Google há alguns anos 

e teve a maior paciência em nos apresentar o complexo.

            

 Quadras de vôlei de praia, espreguiçadeiras pelos 

belos jardins, consultórios médicos e dentários, salão 

A  P i S C i n A  d o

de cabeleireiro móvel, energia elétrica para recarregar 

os carros elétricos, bicicletas, academias de ginástica 

(móvel e fixa), restaurantes com todo o tipo de comida 

(principalmente indiana) e obviamente... Piscinas.

             O Google é hoje um dos maiores fornecedores 

da Sodramar. Por isso tivemos a curiosidade de conhecer 

como o nosso parceiro construiu suas piscinas. Eles tem 2 

piscinas de pequeno porte, com nadador contra corrente, 

localizado entre o prédio principal e o prédio do Google 

“Aqui nós temos tudo 
à nossa disposição 

para não precisar sair 
da empresa”
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Maps. Estas pequenas piscinas (feitas de fibra de vidro) são 

aquecidas e utilizadas pelas pessoas que gostam de nadar 

por muito tempo sem sair do lugar. Como as piscinas estão 

localizadas próximas à entrada principal, elas têm um 

horário de funcionamento diferente do horário comercial. 

         Existe uma espécie de ginásio, com uma piscina 

olímpica, onde os funcionários podem fazer aulas de 

natação com professores. As piscinas são de concreto e 

azulejo, e como não podia deixar de ser, equipadas com 

acessórios de última geração desde a cloração da piscina 

até o funcionamento da casa de máquinas.

            Pela dimensão dos “mimos” que são oferecidos 

aos funcionários, podemos imaginar como é a cobrança 

pelas metas alcançadas. Segundo o nosso amigo Dan, é 

um ótimo lugar para se trabalhar, mas com uma rigidez de 

cobrança de resultados tão grande quanto os benefícios 

oferecidos. Por isso, é muito bom que se tenha um local 

onde as pessoas também possam se exercitar e esfriar a 

cabeça... 
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Saiba por que o revestimento 

em vinil Sodramar é 
considerado o melhor 
revestimento do mercado.

Saiba por que o revestimento em vinil Sodramar é considerado o melhor revestimento do mercado.
 
Se já não bastasse ser reconhecida pelo mercado em 35 anos produzindo produtos com excelente qualidade, 
fomos agraciados com o título de melhor fabricante de piscinas em vinil do mercado nacional por votação do 
próprio mercado de piscinas, pesquisa realizada pela ANAPP (Associação Nacional dos fabricantes Constru-
tores de Piscinas e Afins)  esse título reforça todos os diferenciais perceptíveis como:
 

•	 estampas exclusivas, que foram concebidas a partir de reuniões, pesquisas e estudos realizados junto aos 
lojistas e consumidores e em parcerias com os principais arquitetos e designers do mercado;

•	 máquinas de última geração controladas através de CNC que soldam o revestimento de forma imperceptível;
•	 colaboradores treinados e capacitados;
•	 parceria com o principal fornecedor do lâminado de PVC do mercado nacional (Sansuy) garantia de matérias 

primas de qualidade;
•	 sistema exclusivo de produção denominado SSP (Sistema Sodramar de Produção) que nos confere qualidade 

na confecção dos revestimentos em todas as etapas do processo produtivo;
•	 utilização de software exclusivo e desenvolvido pela própria Sodramar para criação dos projetos de corte e 

projetos em 3D para todos os revestimentos antes da confecção;
•	 controle de qualidade 360°, ou seja, em todas as etapas do processo produtivo, desde o recebimento da 

matéria prima até a instalação do revestimento. Isso nos garante a qualidade desejada na entrega dos reves-
timentos em vinil e a satisfação dos clientes;

•	 todo revestimento recebe em sua borda um número de registro (SIS) - Sistema de Identificação Sodramar. 
Esse registro é o RG do revestimento, por esse número a Sodramar tem toda a rastreabilidade do produto em 
todas as etapas e por ele é possível realizar a troca do revestimento no futuro sem a necessidade de envio de 
novas medidas (exceto em caso de moldes);

•	 Comitê interno com profissionais com ampla experiência, que conduzem o pós-venda e fazem os treinamen-
tos dos revendedores, capacitando-os para o manuseio e instalação dos revestimentos em vinil Sodramar.

•	 sistema de embalagem exclusivo, transmitindo tranquilidade, conforto e segurança ao transportar os reves-
timentos em vinil;

•	 área exclusiva para o revendedor para acompanhamento dos pedidos on-line em todas as etapas;

Por esses motivos fomos agraciados com o título de principal fabricante de piscinas de vinil do mercado 
nacional, nos dando a responsabilidade de que continuaremos inovando e mantendo a qualidade nos re-
vestimentos e mantendo a liderança do mercado.
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Ter uma ducha na área externa é uma ótima 
ideia para os dias quentes. E o melhor, você 
nem precisa de um grande jardim... Com 
menos de 1m² já podemos prever a instalação 
de uma ducha...
Antigamente a ducha era bem vista somente 
em conjunto com a piscina... Mas hoje se 
tornou item indispensável nas casas e até em 
alguns apartamentos.
Uma ducha pode acalmar, aliviar o calor, o 
stress e até dores no corpo. E ainda dá o maior 
charme para o seu jardim.
A escolha da ducha pode variar de acordo 
com a pressão da água local. os modelos mais 
comuns são de alumínio e aço inox e quando 
usadas com Motobombas produzem um jato 
de água potente que ajuda no relaxamento e 
bem-estar dos usuários.
Um banho de ducha antes de entrar na piscina 
é higienizador e prepara o corpo para o banho 
de piscina, e mantém a boa qualidade da água 
da piscina, pois a ducha retira as impurezas 
do corpo. o banho após a piscina também 
é importante, pois expelem do corpo os 
produtos químicos presentes na água.
outra funcionalidade da ducha é o banho frio 
após uma sessão de sauna. Um banho frio 
de aproximadamente 30 segundos (máximo 

2 minutos), ativa a circulação sem resfriar 
o corpo, o que aumenta a imunidade do 
organismo.
A Sodramar possui vários modelos de duchas 
que com certeza um deles vai combinar com 
sua área de lazer. As duchas de parede são 
produzidas em alumínio no formato redondo 
de 8 e 12 polegadas,  e em aço inox, redonda, 
de 8 e 12 polegadas, e quadrada no tamanho 
25x25 cm.
Existem modelos mais sofisticados que não 
necessitam de parede para serem instaladas, 
como a dUCHA AdvAnCEd. Ela é produzida 
em aço inox com um design inovador, 
tem base em madeira e controlador de 
temperatura. na mesma linha está a dUCHA 
CiRCULAR de 4 ARCoS que solta jatos de água 
por cima e pelas laterais.
A dUCHA TUBULAR de 2” é produzida 
totalmente em aço inox com design atual e 
moderno.
E a dUCHA HAvAiAnA, que é discreta e com 
um design arrojado, permite a instalação em 
locais com pouco espaço.      
Escolha o modelo que mais combina com sua 
área de lazer e desfrute de toda beleza e bem-
estar que as duchas SodRAMAR oferecem.

d U C H A S
T o d o  o  C H A R M E  d A S

n A  á R E A  E x T E R n A

" A n T i g A M E n T E  A  d U C H A 
E R A  B E M  v i S T A  S o M E n T E  E M 
C o n J U n T o  C o M  A  P i S C i n A . . . 
M A S  H o J E  S E  T o R n o U  i T E M 

i n d i S P E n S á v E L  n A S 
C A S A S  E  A T é  E M  A L g U n S 

A P A R T A M E n T o S ."

ducha Tubular 2"

ducha Advance

ducha Cascata em Aço inox
 (8", 12" e 25cm x 25cm)
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C O M O  i L U M i n A R  U M A  P i S C i n A  A n T i g A ,
S E M  A  n E C E S S i d A d E  D E  U M A  n o v A  o B R A ? 

Atualmente, grande parte das piscinas construídas são iluminadas.
A iluminação da piscina valoriza o projeto da casa, deixando o ambiente 
muito mais sofisticado.
Com a chegada da tecnologia led a iluminação subaquática reduziu o custo 
para as piscinas com um baixo consumo de energia e uma vida útil mais 
longa.

Com essa tendência crescendo a cada dia, os proprietários das piscinas 
mais antigas, que não foram projetadas para iluminação interna, também 
começaram a procurar uma alternativa para iluminar a sua piscina, mas 
esbarravam na necessidade de promover mudanças estruturais na piscina.

Pensando nisso a Sodramar criou a Escada light. Com a ESCADA LIGHT é 
possível iluminar uma piscina instalando apenas a escada, sem a necessidade 
de nenhuma mudança estrutural.

A escada Light é uma escada em aço inox tradicional de 1.1/2”, com 2 degraus 
anatômicos em aço inox, 1 degrau duplo e 3 led ’s smd RGB (Red, green e 
Blue – Vermelho, verde e azul) de  9w. Ela ilumina até 30m², com cores em 
alta definição e permite o acionamento e troca das cores através do controle 
remoto.

Uma excelente sugestão para os proprietários de piscinas que não tem a 
estrutura montada de refletores, e sem a necessidade de quebra-quebra.
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Quem disse que o lançamento de estampas não requer estudos elaborados e 
preocupação em atender às solicitações do mercado?
 
A Sodramar não para de inovar e lança mais “quatro” estampas, acompanhando 
tendências de mercado no que se refere às estampas para revestimento em 
vinil. São elas: Classic Blue (inteiro), Safira Azul degradê (borda e fundo) e Pastille 
Arte Cobalto (inteiro) obedecendo aos mais rigorosos requisitos de qualidade na 
elaboração e aplicação.

Com pastilhas 1,5 x 1,5 cm a estampa Classic Blue é uma reestilização da estam-
pa Glass Blue (inteiro), mas agora com tons de azuis claros e escuros, uma 
combinação de 3 tons de azuis mesclados nas pastilhas, com acabamento inter-
no reproduzindo o aspecto de pedra, com seu rejunte branco.
A estampa Safira Azul degradê (borda e inteiro) surgiu à partir de uma releitura 
de uma estampa campeã de vendas, a estampa Pastille Premium (borda e in-
teiro), mas agora com uma combinação de 3 nuances de azuis, que lhe confere 
uma sensação mais “clean”.  São pastilhas com tamanho de 2 x 2 cm com acaba-
mento irregular, formato não assimétrico.

A estampa Pastille Arte Cobalto surgiu de um clássico da beleza, também com 
acabamento assimétrico, com um tom de azul Cobalto e com pastilhas de 2 x 2 
cm e com rejunte branco. A aplicação fica com um resultado espetacular.
Todo o estudo e concepção das estampas reforçam ainda mais a preocupação 
da Sodramar em trazer para o mercado de piscinas de vinil as estampas mais 
bonitas, bem definidas e que mais se assemelham às pastilhas reais do mercado 
de revestimento.

nova Coleção:
novas estampas para Piscinas de vinil

Arte Cobalto
(inteiro) (borda) (inteiro) (inteiro)

Safira Azul degradê Safira Azul degradê Classic Blue
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SUA PiSCinA é

SEgURA?

Todas as piscinas, exceto as residenciais, 
deverão ter placas indicativas de 
profundidade.

Todas as piscinas, exceto as residenciais, 
deverão ter Cerca de proteção e portão 
com fechamento automático.

Segurança na piscina é um tema que cada vez mais chama a atenção da sociedade. Nos últimos anos o 
número de acidentes aumentou e isso fez com que muitas pessoas enxergassem o tema de uma outra 
forma.
Várias redes de TV, incluindo a Rede Globo de Televisão, apresentaram matérias jornalísticas nos mais 
variados programas, demonstrando diversas formas de melhorar a segurança nas piscinas. Em todos os 
programas foram mostrados os produtos fabricados pela SODRAMAR, desenvolvidos especialmente para 
evitar lesões, ou até mesmo a morte, dos banhistas. 
Assista aos vídeos: Programa É de Casa – 07/01/2017 e programa BEM Estar – 12/01/2017. 
Devido à grande repercussão na sociedade brasileira iniciou-se uma revisão na Norma 10339, da ABNT 
(associação Brasileira de Normas técnicas) que regulamenta o projeto, execução e manutenção das piscinas 
no Brasil. 
Confira abaixo um breve resumo de todas as exigências que as piscinas brasileiras necessitam para se 
adaptar às novas normas:
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Todas as piscinas com escada fixa deverão 
ser equipadas com corrimão.

Todas as piscinas deverão ser equipadas com 
skimmer e no mínimo 2 ralos de fundo com 
distância mínima de 1,5m entre eles.

As piscinas comerciais deverão ser 
equipadas com dispositivo SSLV que desliga 
a Motobomba em caso de interrupção na 
sucção, gancho de alumínio, boia salva-
vidas,  tampa de fechamento automático 
para dispositivo de aspiração e botão de 
segurança.

 Revisar e ajustar a sua piscina às normas de segurança não é apenas um ato responsável. 
É um ato de amor às pessoas que você convive e utilizam a sua piscina.
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Piscina irregular com Sauna conjugada, bar mo-
lhado, spa com hidromassagem, escada interna 
com corrimão em aço inox e ducha Advance.

Estampa: Pastille Arte (inteiro) 

Book de  
Piscinas

As melhores Piscinas
do Brasil
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Piscina irregular com prainha, spa e Cascata em 
aço inox
Estampa: Pastille Blue degradê (borda)
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Piscina irregular com formatos lineares e banco 
interno com hidromassagem.

Estampa: Pastille Premium (borda)
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Piscina irregular com formatos lineares, escada 
interna e Cascata em Aço inox

Estampa: Pastille White (inteiro)
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Piscina irregular com formatos lineares, escada 
interna e Cascata Splash em Aço inox

Estampa: Pastille Arte (inteiro)
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Piscina irregular com prainha, Spa, escada 
interna e Cascata Splash em aço inox.

Estampa: Pastille Arte (inteiro)
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Piscina retangular com prainha

Estampa: Pastille degradê new (borda)
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Piscina retangular com prainha

Estampa: Pastille degradê (borda)
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Piscina revestida com pastilha cerâmica e vinil. 
irregular com prainha, spa e deck de madeira

Estampa: Azul liso
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Piscina retangular com spa elevado

Estampa: Pastille Premium (inteiro)

31



Piscina irregular com prainha, escada interna e 
Sauna Conjugada.

Estampa: Pastille degradê (borda)
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Piscina irregular com prainha e spa

Estampa: Pastille Arte (inteiro)

4434



Piscina irregular com prainha e spa

Estampa: Pastille Blue degradê (inteiro)
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Piscina retangular com escada de alvenaria 
interna e Cascata em aço inox

Estampa: Pastille degradê new (inteiro)
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Piscina retangular com prainha, spa elevado e 
transbordamento.

Estampa: Pastille Arte (inteiro)
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Piscina com formatos lineares e spa elevado e 
Sauna Seca.
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Cód-0.6 mm(018553)
Ravena com parede

Glass Blue(Borda)

Cód-0.6 mm(018554)
Estampa Glass blue (inteiro) 

Cód-0.6 mm (002415)
Cód-0.8 mm (005130)

Estampa Pastille White
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (012467)
Cód-0.8 mm (013961)

Estampa Pastille Arte
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (012464)
Cód-0.8 mm (013958)
Estampa Pastille Premium

(borda)

Cód-0.6 mm (012465)
Cód-0.8 mm (013959)
Estampa Pastille Premium

(Inteiro)

Cód-0.6 mm (015586)
Estampa Tétris

(Inteiro)

Cód-0.6 mm (005139)
Cód-0.8 mm (006497)

Estampa Pastille Drops
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (002393)
Cód-0.8 mm (002416)

Estampa Azul liso
(Inteiro)

Cód-0.6 mm(018553)
Ravena com parede

Glass Blue(Borda)

Cód-0.6 mm(018554)
Estampa Glass blue (inteiro) 

Cód-0.6 mm (002415)
Cód-0.8 mm (005130)

Estampa Pastille White
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (012467)
Cód-0.8 mm (013961)

Estampa Pastille Arte
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (012464)
Cód-0.8 mm (013958)
Estampa Pastille Premium

(borda)

Cód-0.6 mm (012465)
Cód-0.8 mm (013959)
Estampa Pastille Premium

(Inteiro)

Cód-0.6 mm (015586)
Estampa Tétris

(Inteiro)

Cód-0.6 mm (005139)
Cód-0.8 mm (006497)

Estampa Pastille Drops
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (002393)
Cód-0.8 mm (002416)

Estampa Azul liso
(Inteiro)
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ESTAMPAS DE VINIL

Cód-0.6 mm (020014)Cód-0.6 mm (020015)
Estampa Sa�ra Azul Degradê

   (borda)

Cód-0.6 mm (020016)
Estampa Pastille Arte Cobalto

   (Inteiro)

Cód-0.6 mm (020013)
Estampa Classic Blue

(inteiro)

Estampa Sa�ra Azul Degradê
   (inteiro)

Cód-0.6 mm (019362)
Cód-0.8 mm (019364)

Estampa Pastille Degradê New
(borda)

Cód-0.6 mm (019363)
Cód-0.8 mm (019365)

Estampa Pastille Degradê New
(Inteiro)
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Cód-0.6 mm(018553)
Ravena com parede

Glass Blue(Borda)

Cód-0.6 mm(018554)
Estampa Glass blue (inteiro) 

Cód-0.6 mm (002415)
Cód-0.8 mm (005130)

Estampa Pastille White
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (012467)
Cód-0.8 mm (013961)

Estampa Pastille Arte
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (012464)
Cód-0.8 mm (013958)
Estampa Pastille Premium

(borda)

Cód-0.6 mm (012465)
Cód-0.8 mm (013959)
Estampa Pastille Premium

(Inteiro)

Cód-0.6 mm (015586)
Estampa Tétris

(Inteiro)

Cód-0.6 mm (005139)
Cód-0.8 mm (006497)

Estampa Pastille Drops
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (002393)
Cód-0.8 mm (002416)

Estampa Azul liso
(Inteiro)

Cód-0.6 mm(018553)
Ravena com parede

Glass Blue(Borda)

Cód-0.6 mm(018554)
Estampa Glass blue (inteiro) 

Cód-0.6 mm (002415)
Cód-0.8 mm (005130)

Estampa Pastille White
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (012467)
Cód-0.8 mm (013961)

Estampa Pastille Arte
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (012464)
Cód-0.8 mm (013958)
Estampa Pastille Premium

(borda)

Cód-0.6 mm (012465)
Cód-0.8 mm (013959)
Estampa Pastille Premium

(Inteiro)

Cód-0.6 mm (015586)
Estampa Tétris

(Inteiro)

Cód-0.6 mm (005139)
Cód-0.8 mm (006497)

Estampa Pastille Drops
(Inteiro)

Cód-0.6 mm (002393)
Cód-0.8 mm (002416)

Estampa Azul liso
(Inteiro)
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ESTAMPAS DE VINIL

Cód-0.6 mm (020014)Cód-0.6 mm (020015)
Estampa Sa�ra Azul Degradê

   (borda)

Cód-0.6 mm (020016)
Estampa Pastille Arte Cobalto

   (Inteiro)

Cód-0.6 mm (020013)
Estampa Classic Blue

(inteiro)

Estampa Sa�ra Azul Degradê
   (inteiro)

Cód-0.6 mm (019362)
Cód-0.8 mm (019364)

Estampa Pastille Degradê New
(borda)

Cód-0.6 mm (019363)
Cód-0.8 mm (019365)

Estampa Pastille Degradê New
(Inteiro)
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Na hora de construir ou reformar sua Piscina, conte com a Sodramar.
A empresa que possui a linha mais completa do mercado, eleita pelos revendedores como o melhor fabricante do Brasil.

Entre em nossa Loja virtual (loja.sodramar.com.br) e compre agora mesmo tudo para deixar sua piscina perfeita.

A SODRAMAR TEM UMA LINHA COMPLETA
PARA DEIXAR SUA PISCINA PERFEITA, COMO NOS SEUS SONHOS.

@

 Piscinas de vinil

A Piscina dos seus sonhos
www.sodramar.com.br
loja.sodramar.com.br0800 772 2337

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

AquecimentoAquecimento

AcessóriosIluminaçãoSaunas

Duchas Filtros e bombas

www.sodramarblog.com.br
Acesse nosso blog e �que por dentro de todas novidades:

Acesse nossa loja virtual
loja.sodramar.com.br


