Acessórios

filtração
Filtração
▼

Kit de filtração
Prático, compacto,
estético. Pronto a
instalar.

Limpeza
Acessórios
Kit de Limpeza Jandy,
completo que contém
o indispensável: escova;
camaroeiro; aspirador
manual; termómetro
e analisador.

▼

▼

Produtos Químicos
A garantia de um
tratamento de qualidade
à base de cloro não
estabilizado.

Net Skim
Para colocar dentro
do skimmer. Elimina
as sujidades mais
importantes. Prolonga
a vida do seu filtro.

EZ Vac
O campeão das piscinas
pequenas e acima do solo.

Estrutura da piscina
+ Liner 50/100
+ Escada em resina
+ Kit de filtração
(Bomba, filtro, skimmer, bico de retorno)
+ Sacos de areia

▼

Magic Clean e Scuba
Originais, simpáticos
e facéis de instalar.

Equipamento

Aqua Luminator
Iluminação para piscinas
acima do solo que
funciona como projector
e bico de retorno.

Escada Acima do Solo
Escada em resina.
Para um acesso seguro.
▼

Coberturas

Aquecimento

Cobertura Solar Líquida
Transparente, sem
cheiro, biodegradável.
Retém o calor.
Ajuda a manter a
piscina limpa.

▼

▼

Resistência eléctrica RE/L
equipada 3kW titânio
A resistência eléctrica é
composta por um corpo em
poliamida injectada e de
uma resistência eléctrica
em titânio.

Coberturas

Coberturas

Coberturas de Inverno
Para proteger a sua
piscina durante os
períodos frios.

▼

▼

▼

Coversaver
Permite retirar facilmente
a água acumulada sobre
a cobertura.
Coberturas de verão
Para evitar as
perdas de calor.

Jogos e
conforto
Toda uma gama lúdica
e colorida para o
prazer dos pequenos …
e dos grandes.

3,65 x 5,18 m

Equinox ou Mirage :

▼

▼

Limpeza

Iluminação

ø 3,65 m
ø 4,57 m

3,65 x 6,40 m

Composição de um kit completo “pronto a mergulhar”

Limpeza

▼

ø 3,66 m
ø 4,59 m

www.scpeurope.com

Tratamento

Gamas e dimensões
Mirage
Equinox

Para maior conforto (ver acessórios):
Produtos de manutenção
Acessórios de limpeza
Robots/Aspiradores automáticos
Iluminação
Aquecimento
Coberturas
Jogos

O seu bem estar começa aqui…

A MIRAGE apresenta
várias vantagens :
• Grande variedade de formas
• Forma arredondada
• Qualidade e inovação do design
• Facilidade de instalação
• Solidez da estrutura
• Alta resistência e durabilidade
dos materiais
• Sem risco de corrosão
• Materiais 100% recicláveis

• Altura 1,32m para um maior conforto de utilização
• Bordadura de 15,2 cm de largura,naturalmente recurvados sem lanços cortados.
• Suportes verticais de 16,5 cm de largura com linhas design para reforçar
a solidez e a rigidez da estrutura.
• Parede em aço galvanizado com impressão em relevo
• Peças de união em plástico maleável coberto de um elemento mais espesso
permitindo a fácil manutenção de todos os componentes da estrutura.
• A piscina assenta sobre uma base em resina o que evita o risco de corrosão,
porque nenhum elemento metálico se encontra em contacto directo com o solo.
• Sem suportes de reforço : um ganho de tempo considerável para uma
excelente estabilidade
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Equinox

Fabricada com materiais rigorosamente seleccionados,
esta piscina é fabricada para garantir longos anos
de utilização com toda a tranquilidade; as paredes
são em aço galvanizado, protegidas por um revestimento
em vinil especial "Plexi Coat", o que evita os riscos
de corrosão e garante a muito elevada
resistência da estrutura.
Fácil de montar e ideal para os jardins pequenos,
a piscina Equinox é apreciada pelos pequenos
e pelos grandes.

DEGR

Garden Leisure propõe-lhe
uma gama completa de piscinas
Acima do Solo, topo de gama
e de fácil instalação.

A

Graças à sua nova piscina
acima do solo, o seu jardim será
o local de convívio por excelência
onde gostará de se encontrar
em família ou entre amigos
para conviver e se divertir.

RANTI
A

A piscina Equinox é fruto das últimas pesquisas
e avanços tecnológicos para criar o design mais
elaborado que se integrará facilmente no contexto
estético do seu jardim.

G

Este novo modelo de piscina em resina,fabricada no Canadá beneficia
do "savoir faire" da Aqua Leader, o maior fabricante de piscinas
acima do solo, líder de mercado há mais de 20 anos.
Este produto de alta qualidade alia inovação tecnológica e de design
tanto ao nível dos materiais como da sua concepção de montagem.
A estrutura é moldada por injecção dando assim uma forma totalmente
arredondada à piscina sem o efeito de lanços cortados, reduzindo
assim a pressão exercida sobre os diferentes componentes.
A resina é injectada num molde com uma pressão de 1200 psi,
o que dá uma forte resistência dos materiais graças à grande
densidade da matéria-prima utilizada.
Ficará admirado(a) com a originalidade do design do liner "cambridge",
especialmente criado para esta piscina da gama Aqua Leader.
A par das suas qualidades estéticas,o revestimento na cor "champagne"
da parede exterior distingue-se pela avançada tecnologia da sua
concepção que garante uma excepcional resistência à corrosão.

G

Mirage

Ideal para todos aqueles
que pretendem adquirir uma
piscina rapidamente sem
despender quantias muito
avultadas, que pretendem
preservar o seu espaço,
proporcionando longas horas
de lazer aos seus filhos pequenos
com toda a segurança, as
piscinas acima do solo da gama
Garden Leisure oferecem a
possibilidade de aproveitar
os benefícios da água nos
dias quentes de verão.

TR

A EQUINOX apresenta
várias vantagens :
• Variedade de formas
• Um design inovador
• Facilidade de instalação
• Estrutura robusta
• Elevada qualidade de materiais
• Tratamento anti-corrosão
• Muito boa relação qualidade

• Altura de 1,32 m para uma possibilidade de nadar optimizada
• Escada em polímero de resina para um acesso em segurança
• Bordadura de 20 cm de espessura com um design aerodinâmico
• Pilares verticais com nervuras de 18 cm para uma melhor estabilidade.
• Parede exterior em aço galvanizado com impressão de folhas de prata
para uma adaptação discreta ao seu ambiente.
• Piscina amovível: a maior facilidade de colocação e optimização
do espaço e do jardim

