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as novas Piscinas em Kit

PIscInAs Em bEtão

sIstEmA DE PAInEL cofrAgEm PErDIDA

Inove o seu método de construção e venha conhecer as 
Piscinas SIGNATURE - uma piscina em betão, de fácil 
instalação e rápida finalização. Agora já pode deixar o  
método tradicional de construção em betão, utilizando 
o novo sistema SIGNATURE através da utilização de uma 
cofragem perdida.

Uma piscina em betão, rápida de construir, económica, 
certificada e com 10 anos de Garantia. 

EtAPAs DE constrUção

1. Escavação para fundo plano 2. Instalação painéis cofragem perdida 3. Instalação de armação de ferro 4. Enchimento com betão 5. Alisamento do fundo 6. Instalação do liner 7. Enchimento da piscina 8. Exemplo de acabamento possível

uma piscina de excepção...

...descubra a emoção autêntica de uma 
verdadeira piscina, fonte de bem-estar e 
que lhe proporciona a oportunidade de um 
convívio gratificante!

Uma forma de viver em que as suas 
exigências mais legítimas de qualidade  
se aliam ao prazer de momentos bem 
passados.

100% fIAbILIDADE

Painel de Cofragem
Perdida
ALtUrA fInAL Do PAInEL - 1.20 mt

LArgUrA Do PAInEL – 50 cm

- Painel com niveladores de fundo
- Suporte para pedra de capeamento
- Encaixes para ferro de cofragem
- Pilares para admissão de betão a cada 50 cm de largura
- Suporte para lintel armado
- Instalação rápida e facilitada
- Ganho de tempo de construção

Construção de uma piscina tradicional em betão armado, com o sistema cofragem 
perdida SIGNATURE

montagem simples...

Com pilares de betão de 50 cm em 50 cm, 
saiba como pode construir uma piscina em 
betão robusta, de rápida construção e a um 
custo de construção e mão de obra muito 
menor.

Entre na nova geração de piscinas de betão!
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SaphirMODELO

Constituição do Kit Completo
Estrutura completa, material de encastrar, feltro e liner.
Equipamento:

- Bomba Hayward Max Flow
- Filtro de Areia Hayward Válvula Lateral
- Quadro Eléctrico 
- Areia e areão

dimensões disponíveis
7.00 x 3.00 mt
8.00 x 4.00 mt
9.00 x 4.00 mt
10.00 x 5.00 mt
11.00 x 5.00 mt
12.00 x 6.00 m

agente autorizado signature

sCp pool portugal

www.aminhapiscina.pt
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