Um processo de Construção Simples

Escavação

Colocação
dos painéis

Montagem e nivelamento

Colocação da escada
e cinta em betão

Base em Betão

Reboco da base

Pormenor da escada

instalação hidráulicã

Aterro

Reforço do Terraço

Arranjos exteriores

Sobre todas as formas

oval

rim

rectangular

Muitas outras formas disponíveis sobre consulta

roman end

grecian

lazy-L

mountain lake

keyhole

mountain lake

true-L

grecian lazy-L

grecian true-L

A novidade de piscina integrável
à geometria variável
Uma descoberta americana de valor acrescido :
Os painéis industrializados
de Resina.

As vantagens
técnicas que fazem
a diferença

Esta novidade
tecnológica é o
culminar de um
trabalho de pesquisa
constituída por
uma equipa de
engenheiros a partir
de um material
utilizado na indústria
automóvel, na aviação
mas também no seio
da conquista espacial.
Com a integração de paredes
de "alta resistência" e o
emprego de um composto
poliamida graphite, estes
painéis atingem um nível de
performance e qualidade (mais
solidez, mais durabilidade),
que ultrapassam os materiais
tradicionais como a madeira,
aço, alumínio e mesmo o betão.
Com esta diferença é evidente,
que a fiabilidade do sistema
tenha uma garantia de 50 anos.
Mais ainda, a concepção
elaborada dos painéis e a sua
montagem simplificada permitem
a realização de formas inéditas.

1 • Um sistema único de suportes,
destinados a suportar o futuro capeamento,
localizados todos os 1,22m ou 1,83m.
2 • Uma concepção que garante o
melhor rácio peso/solidez.
3 • Uma estrutura que oferece uma
resistência máxima à pressão (terra
e água).

Painel
Resina

Suporte

4 • Um produto que responde
favoravelmente aos testes impostos,
em particular no que respeita aos
choques e variações de temperatura.
5 • Um conceito "5 veios" horizontais
e verticais presentes em toda a
estrutura fornecendo uma resistência
inigualável à deformação.

Garantias
de Qualidade

6 • Um material estável, não
degradáveis, que não enferruja,
que não oxida e não pode ser atacado
por produtos corrosivos, ou chuvas
ácidas.

• Certificado de garantias no que diz
respeito aos componentes da piscina.
• Respeito pelas directivas técnica.

7 • Uma superfície lisa para receber
o liner.
8 • Uma calha que percorre todo
o painel para segurança do liner.
9 • A possibilidade de adaptar a
diferentes endereços, escadas ou
zonas de descontracção com
balneoterapia.
10 • Uma garantia contra deficiência
de fabrico de 50 anos sobre os
painéis.
11 • A tranquilidade total de espírito
devido à longa experiência do
fabricante donde, a chave do sucesso,
depois de 35 anos é manter sempre
uma avançada tecnologia e de tentar
satisfazer o cliente.

Um estilo original para
a sua piscina
A Solidez geradora de estilo
A curva graciosa das nossas
escadas Centrex, introduzem
uma nova norma de elegância.
O espaço de descontracção do
"Sit in Step" cria um quadro
perfeito para a conversa
entre amigos ou simplesmente
para passar um momento
de tranquilidade. Todas as
escadas da gama Centrex são
dotadas da característica
patenteada TES permitindo
uma solidez máxima e uma
tenacidade inigualável.

1 • Sistema para
reforçar a estabilidade da
escada e suster todas as
caminhadas uniformemente.
2 • Concepção de uma peça
de molde único. Que se reduz a uma
folha de Centrex moldado pelo calor.
Esta técnica permite garantir a
escada contra a delaminação e
as fissuras. De fácil manutenção,
a escada reservará a beleza original
durante longos tempos.
3 • Grelha uniforme em cada degrau.
4 • Revestimento dos degraus
antiderrapante proporcionando um
acesso com toda a segurança.

2

5
4

6
3

1

5 • Sistema de reforço modular que
se pode juntar como opcional para
um melhor suporte da escada.
6 • Bloco fabricado sem qualquer tipo
de parafusos.

NOVO
roman
3 degraus (2,44 m)

Novo :
Escada Romana 2,44 mts
• Ideal para fazer sobressair a
beleza de uma piscina de pequenas
dimensões.
• O quadro perfeito para se encontrar
entre amigos ou com a família e
passar um momento de tranquilidade.
• Os locais estudados para receber
os jactos de hidroterapia e gozar de
uma massagem eficaz das lombares.

curva
4 degraus (183 x 244)

direita
escada mural

4 degraus

(60 cm)

descanço
(1,83 m)

tread
3 degraus

direita
4 degraus (183 x 244)

PERFORMANCE
STEPS™

em curva
4 degraus

ãngulo
3 degraus
(183 x 183)

Personalize a sua piscina

VO
NO
Marble Inlay/Crystal

VO
NO
Fantasia Blue Swirl

Fabricado a partir dos
melhores e mais puros vinis,
são tratados com um
fungicida especial que elimina
toda a proliferação de
bactérias evitando fungos
e ferrugem.
A sua superfície é muito doce,
lisa e confortável contrariamente
a outros revestimentos rugosos
como por exemplo nas piscinas
em granito.
O liner "vinil pacific" dispõe de
uma garantia de 15 anos. Com
a escolha de cores e motivos
exclusivos, irá adorar a
personalidade da sua piscina.
Findo os pronto-a-vestir standards,
verá aqui a alta-costura à sua
medida.

Um conceito de friso com um efeito único !
VO
NO
Le Jardin/Seaberry

VO
NO

Mosaic Wave/
Rainbow Mosaic

River Rock/
Crystal

Aspen/Sparkle
Bleu/Blanc

Aspen/Sparkle
Bleu/Blanc

Tye Dye

Ribbon Mosaic/
Blue Sahara

Capri/Pebble

Baroque II/
Crystal

Baha/Oasis

Catalina/
Breeze

Emerald/
Breeze

Presidential/
Sparkle Blue

Canyon/
Crystal

Aztec/
Marine

