




Novid@des... muitas
novid@des!!!
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Sempre procuramos ficar atentos às mudanças e tendências de
tudo aquilo que nos atinge direta OU indiretamente. Existe uma for-
ma muito simples de se manter atualizado nos dias de hoje. Seja qual
for o assunto, existe uma FEIRA ou EXPOSIÇÃO ao seu alcance.

Há alguns meses, atravessava uma fase de reforma na minha
casa e decoração do quarto do bebê. Pra quem NÃO entende mui-
to de construção, e muito menos de decoração de quarto de crian-
ça, fui salvo por uma feira específica para bebês, gestantes e pais
desnorteados!!!

Quanto à reforma e construção, consegui tudo o que precisava
na FEICON, Feira Internacional da Construção, visitada por profissio-
nais do mundo inteiro.

Quem não conhece a Francal, Feira de Calçados; Fenasoft, Feira
da Computação; Feira do Automóvel ou uma das milhares de feiras
direcionadas para um determinado setor?

Pois é, quando se fala em área de lazer e piscina existe a EXPOLA-
ZER, ou melhor, a Feira da Piscina, como é mais conhecida.

A Expolazer está na sua 13a edição. No entanto, com um pequeno
detalhe: -Muito mais forte e cheia de novidades...

Na feira desse ano você encontraria desde pisos especiais para a
borda da piscina até aspiradores de piscinas ultra modernos, monito-
rados por controle remoto...

Por isso fizemos quatro matérias sobre os assuntos mais falados
pelo mercado de decoração e lazer:

-A Expolazer, robô aspirador automático, aquecimento de pisci-
nas nos condomínios e o financiamento da construção de piscinas
através dos bancos, onde o sonho de ter uma piscina em casa ficou
muito mais próximo...

Temos ou não um monte de novidades?

Boa Leitura

Equipe P&S (da esq. p/direita):
Sandro Morais, Paulo Araújo,  Valter Perez

e Fábio Zanetti,
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Expolazer 2004
A feira da piscina

Lançamentos

�
maior feira da América Latina, que
reúne os principais fabricantes de
produtos para lazer do Brasil, teve
sua 13º edição realizada nos dias

11 a 14 de agosto de 2004.
E como não podia deixar de ser, as novida-

des para o mercado de lazer  foram as princi-
pais atrações da Expolazer 2004.

Uma nova linha de pisos, revestimentos e
bordas para piscina foi lançado pela Castelatto.

A característica marcante desta linha é a
condição atérmica, ou seja,
mesmo sob o sol in-
tenso não absorve
o calor (não aque-
ce), garantindo maior
conforto. Além disso, sua
textura porosa torna a superfície
antiderrapante.

As bordas, com enorme variedade de for-
matos e curvas, asseguram a possibilidade de
acompanhar o projeto sem necessidade de
facetamento, permitindo fazer piscinas com
borda seca “tradicional” ou borda molhada
“prainha”.

Um novo sistema de tratamento de pisci-
na através de ozônio foi apresentado pela
Panozon.

Desenvolvido por professores universitá-
rios, segue o mesmo estilo de sistema utiliza-
do em Sidney, nas Olimpíadas do ano 2000, e
agora está sendo disponibilizado para o mer-
cado brasileiro.

A Sodramar também apresen-
tou vários lançamentos nessa edi-
ção da feira.

*O sistema de iluminação através de Leds
são refletores que utilizam placas eletrônicas
que comandam o acendimento sincronizado
de pequenas lâmpadas, ao longo de 9 progra-
mações diferentes de cores, criando efeitos ja-
mais vistos dentro da piscina. A Sodramar já
havia lançado, há um ano, dois modelos desse
refletor, com uma capacidade para iluminar
áreas  de 8 a 16m² por refletor. Neste ano, a em-
presa lançou o modelo menor, o Led 48, que
ilumina até 6m², ideal para pequenos espaços,
como um spa ou um ofurô, por exemplo.

*O aspirador Jumbo Escova, ideal para lim-
peza de piscinas de vinil, fibra e alvenaria, é umaPiscina com borda revestida pela Castelatto

Mais uma vez, um grande sucesso!!Mais uma vez, um grande sucesso!!Mais uma vez, um grande sucesso!!Mais uma vez, um grande sucesso!!Mais uma vez, um grande sucesso!!

Piso Castelatto

Piscina iluminada com refletor Led Light
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Linha Mediterrâneo

Linha Ibiza

das novidades da Sodramar. Suas escovas pos-
sibilitam uma limpeza mais profunda, além de
conseguir limpar
os cantos da pis-
cina facilmente,
devido ao seu for-
mato.

*Na linha de sau-
nas, os visitantes puderam
ver a nova Sauna a Vapor Compact
Line Inox, com um novo design e reservatório
feito em aço inox, o que aumenta a vida útil do
aparelho. A nova Compact Line Inox possui so-
mente um dreno para limpeza interna do re-
servatório, facilitando a conservação do apa-

Ideal para spas e hidromassagens, o Skim-
mer Compact é um produto inédito no Brasil.
Ele chegou para resolver o problema de acú-
mulo de sujeira na superfície da água de spas
e hidromassagens.

Que tal instalar
uma ducha na sua área
de lazer, que além de re-
frescar, também dá um
toque todo especial na
decoração? É esse o ob-
jetivo da nova Ducha
Havaiana.

E para proporcio-
nar momentos de des-
canso e descontração,
novas linhas de móveis
também foram lança-
das. Móveis das linhas

Ibiza e Mediterrâneo possuem estrutura de alu-
mínio com pintura especial, que não “amarela”
com o tempo.

O que diferencia as duas linhas são os acen-
tos e encostos em tela Sling (Linha Ibiza) ou em
tiras de PVC (Linha Mediterrâneo).

Sauna Compact Line Inox

Aspirador
Jumbo Escova

Reservatório
de Aço Inox

relho.

Skimmer Compact

Ducha Havaiana

Ajuste de altura do encosto
da espreguiçadeira Mediterrâneo
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Robô Dolphin na Expolazer 2004, com a demonstração
do seu funcionamento

Outros lançamentos da
Feira da Piscina 2004

Grelha Plástica flexível

Piso Plástico antiderrapante

Steam Box
com Novo Design

Mini Bi-iodo
Lumini em ABS

Fonte
Luminosa
base Plástica

Termômetro
Flutuante para
Piscinas

Novo Conjunto Trava Rápido

A sensação dessa
feira foi o robô para lim-
peza de piscinas, que
teve seu lançamento fei-
to com exclusividade

no Brasil, e recebeu o
nome de Aspirador
Dolphin.

O Dolphin funcio-
na sozinho dentro da

piscina, percorrendo
100% do seu espaço interno, inclusive nas pa-
redes. Você poderá encontrá-lo também nos
modelos com controle remoto, garantindo
maior eficácia na limpeza da piscina (veja ma-
téria págs. 13 e 14).

Robô para
Limpeza de piscinas

Vários equipamentos para sauna a vapor

Linha completa de equipamentos para todos os tipos de piscina Equipamentos para sauna seca
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Cascatas em aço inox - Sphash Fontes: Castelatto (11) 4416-7691
Panozon - Atendimento@panozon.com.br
Sodramar - 0800 7722-337

Vista aérea da 13ª Expolazer, realizada nos dias 11 a 14 de Agosto/2004
no pavilhão Amarelo - Center Norte - São Paulo

A feira, que é voltada para profissionais
do ramo de lazer, também recebe a visita de
milhares de consumidores, engenheiros e ar-
quitetos, que vão à Expolazer para conhecer
as últimas tendências para um mercado que
cresce a cada dia.

Segundo pesquisa realizada, esses pro-
fissionais buscam novidades, principalmen-
te na linha de iluminação subaquática, cas-
catas, aquecimento e sistemas modernos de
limpeza de piscinas.

Durante o evento entrevistamos alguns
consumidores, engenheiros e arquitetos, que
nos disseram que a feira é uma boa oportu-
nidade para conhecer mais de perto os lan-
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çamentos e evoluções dos produtos já exis-
tentes.

“Sempre visito a Expolazer para conhe-
cer as novidades do mercado. Sou arquiteto
e, por isso, preciso estar atualizado com as
novidades do mercado de lazer” – diz João
Henrique, arquiteto que mora em São Paulo.

“Estou construindo uma pousada no in-
terior de São Paulo, e preciso construir uma
piscina que tenha vários atrativos, como cas-
cata, hidromassagem e sauna úmida. Aqui na
Expolazer eu posso ter uma idéia de como
incrementar ainda mais meu projeto” – diz
Fernanda Gomes, arquiteta e decoradora de
Campinas.

Isso prova que a Expolazer não é apenas
uma feira para os profissionais do ramo de la-
zer, mas sim, uma referência para consumido-
res, arquitetos, decoradores e engenheiros.

Escadas e Acessórios





Conforto

Aquecimento de piscinas
de Condomínio
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�
er uma piscina e utilizá-la somen-
te nos meses mais quentes do
ano pode ser comparado ao fato
de comprar um carro, equipá-lo

com vários acessórios, pagar IPVA, seguro, e só
utilizá-lo nas férias.

Uma piscina, mesmo nos meses com calor
menos intenso, tem aquele custo fixo onde a
bomba e o filtro da piscina devem trabalhar (no
mínimo) 6 horas por dia, e deve ser tratada com
produtos químicos e acessórios de limpeza
para manutenção da saúde da água.

Há alguns anos, os vários tipos de aqueci-
mento de piscinas criaram um novo conceito
na mente dos consumidores, onde a relação
custo x benefício ficou mais evidente...

Usufruir de uma piscina todos os meses do
ano se tornou possível a partir do momento
em que é instalado um aquecedor.

As piscinas de residências, clubes e acade-
mias puderam ser utilizadas a partir do mo-
mento que a água se mantivesse aquecida.

As piscinas de condomínio têm os mesmos
custos de manutenção das piscinas menciona-
das ao lado, tanto no valor quanto no uso. No
entanto, tudo que é feito dentro de um condo-
mínio é rateado pelos condôminos, tornando
este tipo de investimento muito mais vantajo-
so para os moradores.

“Antes da instalação do aquecedor, a pisci-
na só era utilizada nos dias mais quentes, agora
os moradores usam a piscina também durante o
inverno” - diz José Genival da Silva, funcionário
do condomínio Jardins do Morumbi, em São
Paulo.

A instalação desse tipo de equipamento,
seja ele por troca de calor ou solar, é muito sim-
ples e rápida, podendo levar de um a três dias
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para o seu completo funciona-
mento.

“Instalamos um Trocador de
Calor na piscina do nosso condo-
mínio, e em menos de uma sema-
na, entre a instalação e o aqueci-
mento total da água, a piscina já
estava disponível para o uso de
todos os moradores”  - diz José
Genival.

Além da rápida instalação, es-
ses sistemas de aquecimento pro-
duzem um gasto de energia pe-
queno, se comparado ao confor-
to que é proporcionado aos mo-
radores.

Por exemplo: Para se aquecer
uma piscina de 4 x 8 x 1,40 mt de

Vista aérea de uma piscina de condomínio, com os aquecedores expostos
no canto superior direito



PISCINAS & SAPISCINAS & SAPISCINAS & SAPISCINAS & SAPISCINAS & SAUNASUNASUNASUNASUNAS 1111111111

profundidade, o condomínio irá gastar, em
média, R$ 160,00 por mês de energia elétrica.

“Esse valor gasto por mês para aquecer a pis-
cina se torna mínimo quando dividido entre os
condôminos” – reforça Genival.

Vamos pegar o exemplo de aquisição de
um aquecedor de piscina (trocador de calor)
de um condomínio que tenha uma piscina de
60.000 litros, com 36 condôminos.

O gasto total seria o seguinte:
Valor do aparelho instalado (em média) –

R$ 10.000,00
Dividido entre 36 condôminos – R$ 277,78,

ou R$ 69,45 (valor pago por mês, durante qua-
tro meses).

Gasto mensal de energia – R$ 250,00
Dividido por 36 condôminos – R$ 6,95 (va-

lor pago por mês por cada condômino).
É muito pouco!!! Você não acha?!
E não estamos considerando a valorização

do imóvel.
Passe isso para o síndico do seu condomí-

nio!!! Os seus vizinhos irão agradecer...

Fonte: Sodramar 0800 7722-337

Trocadores instalados no condomínio

Piscina do condomínio com os aquecedores instalados acima
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Tecnologia

O Aspirador de Piscina
“High-tech”

�
á imaginou um sistema inovador
que limpe 100% da sua piscina, sem
que você precise colocar a mão na
massa?

E que, além de escovar e aspirar a sujeira
acumulada no fundo da piscina, ele limpe tam-
bém as paredes?

A Sodramar trouxe com exclusividade para
o Brasil o revolucionário robô para piscina Dol-
phin.

O equipamento possui software de ponta
e é capaz de explorar a piscina sozinho, pro-
porcionando 100% da limpeza da piscina.

Através de um controle remoto prático,
com joystick acoplado, permite também:

-Direcionamento manual do robô para os
cantos mais difíceis de se alcançar.

-Adaptação perfeita ao tamanho e forma
da piscina.

-Fixar o tempo de funcionamento.

Robô Dolphin Dynamicplus Sodramar

Robô Dolphin
Dynamicpro Sodramar

O Aspirador para piscinas Dolphin possui
ainda uma série de vantagens que incluem:

-Exclusivo cabo de energia, equipado
com Swivel, peça que evita que o cabo se
embarace.

-Programa de limpeza da superfície da
água, onde o Aspirador Dolphin permanece
95% do seu tempo de funcionamento nas bor-
das da piscina.

-Exclusivo programa Ultra Clean para lim-
peza da sujeira mais pesada.

- Não necessita de supervisão, pois possui
um tempo de ciclo de funcionamento de 3, 4, 5
ou 6 horas, desligando automaticamente no
final desse ciclo.

Limpeza completa em 3 horas

Dynamic Plus
(Movimento do Robô em apenas 1 hora de limpeza)
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Toda a sujeira aspirada pelo Dolphin fica
concentrada em um saco filtro dentro do robô.
Esse filtro pode ser facilmente lavado, poden-
do ser utilizado por diversas vezes.

Na sua fonte de alimentação encontra-se
uma lâmpada que, se acesa, indica que o saco
filtro do aspirador está saturado.

Pelo controle remoto você pode escolher
uma das quatro funções do Dolphin, que são
as seguintes:

-Regular: o dolphin, após reconhecer as di-
mensões da piscina automaticamente, vai
aspirar todo o fundo, inclusive de piscinas
irregulares.
-Ultra clean: nessa função, o poder de suc-
ção do robô aumenta e sua velocidade di-
minui, conseguindo assim aspirar a sujeira
mais pesada, proveniente da decantação
de produtos químicos, por exemplo.

Robô Dolphin 2x2 Olímpico
Sodramar. Para piscinas de grandes

volumes (Piscinas Olímpicas,
Clubes, Hotéis e Academias).

Robô Dolphin
Diagnostic Sodramar

Controle
Remoto sem fio

Fonte de Alimentação
do Dolphin Olímpico

Fonte de Alimentação

Modelo Comprimento Carrinho mais Garantia Para piscinas
do Cabo controle remoto com até

Diagnostic 20 metros Não 2 anos 12 mts de
3000 horas  comp. (Resid.)

Dynamic Plus 20 metros Sim 2 anos 12 mts de
3000 horas  comp. (Resid.)

Dynamic Pro 30 metros Sim 2 anos ou 25 mts de
3000 horas  comp. (Coml.)

2 X 2 50 metros Sim 2 anos ou 60 mts de
3000 horas  comp. (Coml.)

Fonte: Sodramar 0800 7722-337
Os robôs podem ser adquiridos por financiamento direito pelo Banco ABN.
Maiores informações pelo fone: 0800 7722-337.

-Escala: ele aspira não só o fundo da pisci-
na, mas também suas paredes. Nessa fun-
ção, você escolhe qual freqüência o Dol-
phin deve escalar as paredes.
-Linha d´Água: o Dolphin vai permanecer
95% do seu  tempo de aspiração escovan-
do e aspirando as bordas da piscina.

Exemplo de como o robô reconhece as dimensões da piscina

Aspirador em funcionamento, aspirando o fundo e as paredes da piscina





Finanças

Piscinas de acordo com o
tamanho do seu bolso

�
Brasil é o 2o país do mundo em
número de piscinas. Perde ape-
nas para os EUA.

Há alguns anos, a África do
Sul ocupava a segunda colocação.

O Brasil, além do clima propício, possui um
custo inferior (mão-de-obra) em relação aos pa-
íses citados acima. Quando o assunto é cons-
trução de piscinas, o setor vem crescendo em
média de 5% a 10% desde 1997.

É até engraçado, para não dizer estranho,
comentar a expansão de um mercado, como o
de piscinas, num país onde grande parte da
população tem uma renda baixa...

Um fator está viabilizando e ajudando a
crescer, ainda mais, o número de piscinas no
nosso país. E esse fator está mudando um anti-
go conceito de que “ter uma piscina em casa é
possível apenas para ricos”.

Até há pouco tempo, as fábricas e lojas de
piscinas eram responsáveis pela construção e

financiamento das obras. No entanto, o Banco
ABN começou um trabalho que diminuiu a dis-
tância entre sonhar e ter uma piscina em casa.

Em uma  entrevista concedida por Cláu-
dio Costa, representante do Banco ABN, à
revista Piscinas & Saunas, ele conta como fun-
ciona o financiamento e de que forma pode-
se obtê-lo...

P&S: Qual o objetivo da criação deste sis-
tema de financiamento?

Cláudio Costa (ABN): Devido à necessida-
de que identificamos neste mercado em rela-
ção aos prazos de operações, bem como os
valores das prestações que se encaixam no or-
çamento dos clientes, pois muitos negócios
deixaram de ser fechados visto que o cliente
não tinha condições de assumir prestações de
valores altos em prazos curtos, antes concedi-
dos diretamente pelos revendedores.

P&S: Para atender a demanda, as financia-
doras lançaram no mercado esse processo pro-
porcionando taxas mais flexíveis e com a total
responsabilidade pelo recebimento das parce-
las. Este tipo de serviço vem sendo muito pro-
curado pelos consumidores?

Cláudio Costa (ABN): Esse é um nicho de
mercado que está em  expansão e com resul-
tados positivos.

Em 2003, cresceu 50% em relação a 2002
Em 2004, o que foi produzido até maio

alcançou a produção de 2003, por isso temos a
expectativa de crescer em mais de 100%.
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P&S: Em quais regiões este sistema já é
encontrado?

Cláudio Costa (ABN): O sistema de finan-
ciamento abrange todas as capitais nacionais
e algumas cidades, no interior dos Estados.

P&S: Para o consumidor final, quais as van-
tagens desta operação?

Cláudio Costa ABN: Esse sistema de finan-
ciamento proporcionará ao consumidor não só
a realização de um sonho, mas também a valo-
rização do seu imóvel e a praticidade de fazer
um investimento com parcelamento a longo

prazo com valores baixos.
Além disso, não é preciso ser correntista do

Banco ABN para fazer o financiamento, e o cré-
dito é aprovado em poucas horas, possibilitan-
do o início da obra de imediato.

P&S: Quais os valores mais negociados?
Cláudio Costa (ABN): No mês de maio de

2004, houve o financiamento de 120 piscinas
com o valor médio de R$ 8.400,00 (valor da obra),
e um prazo médio de 18 meses para pagar.

Como exemplo, podemos considerar a
compra de uma piscina completa (3 x 6 mts)
(estrutura e acessórios), sendo que o valor to-
tal da venda seria de R$ 8.400,00. O consumi-
dor poderá escolher a quantidade de parcelas,
conforme abaixo:

Fonte: Cláudio Costa (ABN - Amro Bank)
Ângela Duarte (Sodramar Ind. e Com. Ltda.)

Valor da Obra R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00

Parcelas 12 parcelas 18 parcelas 24 parcelas

Valor das parcelas R$ 850,33 R$ 619,92 R$ 506,85
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Onde Comprar?

Lojas especializadas em
Piscinas e Saunas

SÃO PAULO
Campo Belo Piscinas
Criar uma área de lazer completa, isso é o que a Campo Belo oferece
a seus clientes. Da projeção à decoração e todo o suporte para a
manutenção da piscina.
Rua Vieira de Morais 1151
Campo Belo - São Paulo - SP
Tel: (11) 5536-4176

MINAS GERAIS
Aquática Piscinas
A nova Aquática é a confirmação de que Sete Lagoas e região estão
sendo atendidos pelo que há de melhor em piscinas e equipamen-
tos. Com sua equipe de profissionais, a Aquática mantém a qualida-
de da obra, estando presente em todas as etapas.
Av. Marechal Castelo Branco, 3587
Bairro Universitário - Sete Lagos - MG
Tel: (31) 3774-1560
aquatica@aquaticamg.com.br

SÃO PAULO (Interior)
Mondiale Piscinas

Há 8 anos no mercado, a Mondiale vem tornando realidade o sonho
de seus clientes, desde a orientação dos projetos das áreas de lazer
ao acabamento das mais variadas formas de piscinas. A Mondiale
Piscinas tem a satisfação de atender toda a região norte do Estado
de São Paulo.

Av. Leopoldo Carlos de Oliveira, 1005 - Miguelópolis - SP
Rua 8, 385 - Guaíra - SP

Tels: (16) 3835-3193 (Miguelópolis)
(17) 3331-6860 (Guaíra)

PARANÁ
Swimmer Comércio de Piscinas

A loja possui tudo o que diz repeito ao lazer, desde saunas e aque-
cedores a móveis para a decoração de seu ambiente de descanso.
Tudo para oferecer ao cliente de Curitiba uma casa mais bonita e
aconchegante.

Av. Comendador Franco, 2335
Jd. das Américas - Curitiba - PR

Tel: (41) 366-3613



SÃO PAULO (Interior)
Mazoline e Borba
A Mazoline atua em toda a região do Circuito
das Águas, acompanhando todos os processos
da construção da área de lazer, desde o projeto
até o acabamento.

Rua Deputado Paraíso Pierone, 136
Trevo - Socorro - SP
Tel: (19) 3895-2813

SÃO PAULO
Gaban Comércio e Serviços

Atendendo toda a Grande São Paulo, a Gaban
oferece ao mercado todo o suporte para cons-
trução e manutenção de piscinas, além de ser-
viços de assistência técnica.

Rua Guaicurus, 1130
Água Branca - São Paulo - SP

Tel: (11) 3875-4659

RIO DE JANEIRO
CM Só Piscinas
Para os consumidores da região serrana do Rio
de Janeiro, a CM Só Piscinas oferece serviços
desde a construção até o acabamento das pis-
cinas.

Estrada R. Teresópolis, 295 KM 106
Parada Modelo - Guapimirim - RJ
Tel: (21) 2632-2727
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Piscinas do Mês

Fotos das Piscinas dos leitores
da Revista Piscinas & Saunas

Sodramar Ind. e Com. Ltda
At.  Depto de Marketing

Rua Caramuru, 925 – Vila Conceição - Diadema/SP
CEP: 09911-510 ou por e-mail para:

marketing@sodramar.com.br

Proprietário
Walter Vieira de Andrade Júnior
Formato: Irregular
Projeto e Execução
Água Viva Piscinas
Cidade: Itupeva - SP

Proprietário: Roberto Fernando
Formato: Irregular

Projeto e Execução:
2S Piscinas e Saunas

Arquiteto: Claudinei Sanches
Cidade: Indaiatuba - SP

Proprietário: Marcelo Claro
Formato: Irregular
Projeto e execução:
A Casa das Churrasqueiras
Cidade:  Itupeva - SP
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Pergunte que a P&S
responde...

P&S Responde

2. Temos uma sauna a vapor elétrica em
casa. Gostaria de colocar uma a gás no mesmo
local. Como faço?

P&S: Basta você adquirir um aparelho a gás
compatível com a metragem cúbica de seu
ambiente. Com relação à tubulação de saída de

Quem responde esta seção são profissionais do
Departamento de Engenharia da Sodramar Ind. e Com. Ltda.

QUALQUER DÚVIDA ACESSE O SITE:
 www.sodramar.com.br/manuais

João Carlos Andrade (Rio de Janeiro - RJ)

1. Gostaria de conhecer mais sobre o pro-
cesso de aquecimento solar para piscinas.

P&S: O aquecimento solar de piscinas é um
sistema que absorve o calor do sol e o transfe-
re para a água da piscina através de coletores
instalados geralmente em locais abertos com
grande incidência solar.

A água é levada até esses coletores por
uma motobomba, e depois retorna para a pis-
cina já aquecida.

Miriam Avilla (Valinhos-SP)

Vivian Leorde (São Pedro-SP)

3. Eu enjoei da estampa da minha pisci-
na de vinil e gostaria de saber se há possibi-
lidade de mudá-la. Se for possível, como devo
proceder?

P&S: Para mudar a estampa de sua piscina
será necessário apenas trocar o bolsão de vinil,
sem precisar mexer na estrutura de alvenaria.
Nos dias de hoje existem diversos tipos de es-
tampas para revestimento de piscinas de vinil.

É só escolher a que mais lhe agrada e, como
sugestão, sempre recomendamos o acompa-
nhamento de uma loja especializada para uma
manutenção preventiva.

“Envie suas dúvidas e sugestões para
nós da P&S pelo e-mail:

marketing@sodramar.com.br”

Telma Reis (Joinvile-SC)

4. Eu consigo trocar o sistema de ilumina-
ção da minha piscina? Me interessei bastante
pelo sistema de leds.

P&S: Sim, é possível, basta trocar o cone
interno do refletor pelo cone do Led, pois este
sistema segue os padrões de instalação iguais
aos dos demais sistemas utilizados para pisci-
nas.

vapor já existente, essa deverá acompanhar o
diâmetro da tubulação de saída do vapor do
novo aparelho. Pedimos que procure uma re-
venda especializada mais próxima para a com-
pra do aparelho correto e inspeção do local a
ser instalado.

Instalação do Coletor
Solar Sodramar





ÁGUA VIVA PISCINAS
Rua Ricardo Vilella,945
Centro - Mogi das Cruzes - SP
Tels: (11) 4799-0135 / 4798-1376

2S - ARQUITETURA-IMOBILIÁRIA
Piscinas e Saunas
Av. Itororó,534 - Cidade Nova - Indaiatuba - SP
Tel: (19) 3875-3783 / 3885-0016

CASTELATTO LTDA.
Rua Antonio da Cunha Leite, 3070
Bairro do Portão - Atibaia - SP
Tels: (11) 4416 - 7691
contato@castelatto.com.br

PANOZON
Atendimento@panozon.com.br

CASA DAS CHURRASQUEIRAS
Rua Emancipadores do Município, 419-A
Itupeva -SP
Tels: (11) 4496-2121/4496-1176
churrasqueiras@itupeva.com
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PISCINAS & SAUNAS

Endereços das Empresas
citadas nesta Edição

PISCINAS & SAUNAS é uma marca registrada da Sodramar
Ind. e Com. Ltda. A reprodução do conteúdo editorial desta
Revista só será permitida com a autorização prévia por
escrito do editor e com citação da fonte.
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