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Piscinas
PISCINAS MADAGASCAR

Forro de PVC azul com tratamento anti-UV 
Espessura do forro: 75/100. Estação de 
tratamento Rena com caudal de 10 m³/h. 
Inclui areia de sílex (±130 kg). Nossos filtros 
estão em conformidade com a norma 
europeia. Escada de aço inoxidável padrão 
4 passos. Manta protetora de polietileno. 
Estrutura do vidro em chapa pré-lacada. 
Inclui conjunto skimmer de boca larga. 
Inclui mangueiras de conexão e conexões.

CARACTERISTICAS:

KPEOV8059:
Medida externa: 802 x 402 x 152 cm
Medida interna: 800 x 400 x 150 cm
Volume de água: 38,84 m³

MEDIDAS:

4.399,00 € Ref: 50400144

KPEOV7059:
Medida externa: 702 x 322 x 152 cm
Medida interna: 700 x 320 x 150 cm
Volume de água: 27,47 m³

3.999,00 € Ref: 50400145

KPEOV6059:
Medida externa: 602 x 322 x 152 cm
Medida interna: 600 x 320 x 150 cm
Volume de água: 24,42 m³

3.899,00 € Ref: 50400146

KPEOV5059:
Medida exterior: 502 x 302 x 152 cm
Medida interior: 500 x 300 x 150 cm
Volumen de água: 16,01 m³

3.669,00 € Ref: 50400147

Fornecimento a pedido consultar.

Rectangle



-3- Falando de FERRAGENS  Vamo-nos entender!

Piscinas
PISCINAS SUMATRA

Forro de PVC azul com tratamento anti-UV -
espessura do forro: 75/100. Estação de 
tratamento de areia com vazão de 10 m³/h. 
Inclui areia de sílex (±130 kg). Nossos filtros 
estão em conformidade com o padrão 
europeu. Escada de aço inoxidável padrão 
de 3 degraus. Manta protetora de polietileno. 
Estrutura do vidro em chapa pré-lacada. 
Inclui conjunto skimmer de boca larga. Inclui 
mangueiras e conexões de conexão.

CARACTERISTICAS:

KPEOV8027: 
Medida exterior: 802 x 402 x 122 cm
Medida interior: 800 x 400 x 120 cm
Volumen de água: 30 m³

MEDIDAS:

3.399,00 € Ref: 50400155

KPEOV7027:
Medida exterior: 702 x 322 x 122 cm
Medida interior: 700 x 320 x 120 cm
Volumen de água: 21,21 m³

2.999,00 € Ref: 50400156

KPEOV6027:
Medida exterior: 602 x 322 x 122 cm
Medida interior: 600 x 320 x 120 cm
Volumen de água: 17,85 m³

2.750,00 € Ref: 50400157

KPEOV5027:
Medida exterior: 502 x 302 x 122 cm
Medida interior: 500 x 300 x 120 cm
Volumen de água: 12,36 m³

2.695,00 € Ref: 50400158

Fornecimento a pedido consultar.
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Piscinas
PISCINAS SUNBAY

Forro de PVC azul com tratamento anti-UV 
espessura do forro: 75/100. estação de 
tratamento de esgoto areia com vazão de 
8 m³/h. Inclui areia de sílex (±85 kg). escada 
externa escada de madeira e aço interna 
inoxidável. Protetores de fundo e parede. 
Estrutura em pinho escocês francês e 
autoclave classe IV. Certificado PEFC. 
Guarnições metálicas. Inclui conjunto de 
skimmer. Inclui mangueiras de conexão.

CARACTERISTICAS:

Avocado (Oval): 
Medida exterior: 656 x 456 x 131 cm
Medida interior: 608 x 408 x 127 cm
Volumen de água: 24,7 m³

MEDIDAS:

6.050,00 € Ref: 50400122

Vermela (Oval): 
Medida exterior: 672 x 472 x 146 cm
Medida interior: 623 x 423 x 142 cm
Volumen de água: 31 m³

6.999,00 € Ref: 50400124

Canelle2 (Oval):
Medida exterior: 535 x 335 x 117 cm
Medida interior: 487 x 286 x 114 cm
Volumen de água: 13 m³

4.849,00 € Ref: 50400126

Marbella2 (Rectangular):
Medida exterior: 420 x 270 x 117 cm
Medida interior: 373 x 223 x 114 cm
Volumen de água: 8,6 m³

4.999,00 € Ref: 50400127

Fornecimento a pedido consultar.

Rectangle

Rectangle



-5- Falando de FERRAGENS  Vamo-nos entender!

Piscinas
PISCINAS FIDJI

Forro de PVC azul com tratamento anti-UV - 
espessura do forro: 30/100 ou 40/100.
Estação de tratamento de areia com vazão 
de 4 m³/h. Inclui areia de sílex (±20 kg). 
Nossos filtros estão em conformidade com o 
padrão europeu. Escada de segurança tipo 
tesoura com 2x3 degraus. Permite que os 
degraus sejam removidos de um lado para 
evitar que as crianças acessem a piscina e 
evitar acidentes. De acordo com o padrão 
europeu. Estrutura da piscina e perfis de aço 
galvanizado. Protetores de injeção para as 
juntas entre os perfis horizontais. Inclui conjunto 
de skimmer. Inclui mangueiras de conexão.

CARACTERISTICAS:

KIT610ECO:
Medida exterior: 634 x 575 x 122 cm
Medida interior: 610 x 375 x 120 cm
Volumen de água: 20,89 m³

MEDIDAS:

1.829,95 € Ref: 50400071

KIT460ECO:
Medida exterior: Ø480 x 122 cm
Medida interior: Ø460 x 120 cm
Volumen de água: 17,45 m³

1.399,95 € Ref: 50400019

KIT500ECO:
Medida exterior: 527 x 500 x 122 cm
Medida interior: 509 x 300 x 120 cm
Volumen de água: 14,55 m³

1.899,95 € Ref: 50400070

KIT730ECO:
Medida exterior: 744 x 575 x 122 cm
Medida interior: 720 x 375 x 120 cm
Volumen de água: 25,32 m³

2.499,95 € Ref: 50400072

KIT350ECO:
Medida exterior: Ø370 x 122 cm
Medida interior: Ø350 x 120 cm
Volumen de água: 10,10 m³

1.199,95 € Ref: 50400011

Rectangle
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Piscinas
PISCINAS ATLANTIS

Forro de PVC azul com tratamento anti-UV -
espessura do forro: 40/100. estação de 
tratamento de esgoto areia com vazão de 
6 m³/h. Inclui areia de sílex (±40 kg). Nossos 
filtros são compatível com a norma europeia. 
Escada de segurança com plataforma e 6 
degraus (3x2). Permite que os degraus sejam 
removidos de um lado para evitar que as 
crianças acessem a piscina e evitar acidentes. 
De acordo com o padrão europeu. Tapete 
protetor de polietileno. Estrutura da piscina 
e perfis de aço galvanizado. Protetores de 
injeção para as juntas entre os perfis 
horizontais. Inclui conjunto de skimmer. 
Inclui mangueiras de conexão.

CARACTERISTICAS:

KITPROV738: 
Medida exterior: 744 x 575 x 132 cm
Medida interior: 720 x 375 x 130 cm
Volumen de água: 28,21 m³

MEDIDAS:

2.895,95 € Ref: 50400131

KITPROV618: 
Medida exterior: 634 x 575 x 132 cm
Medida interior: 610 x 375 x 130 cm
Volumen de água: 23,28 m³

2.495,95 € Ref: 50400052

KITPR458:
Medida exterior: Ø480 x 132 cm
Medida interior: Ø460 x 130 cm
Volumen de água: 19,44 m³

1.799,95 € Ref: 50400028

KITPR558:
Medida exterior: Ø570 x 132 cm
Medida interior: Ø550 x 130 cm
Volumen de água: 27,79 m³

2.199,95 € Ref: 50400064
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Rectangle



-7- Falando de FERRAGENS  Vamo-nos entender!

Piscinas

PISCINAS GROENLANDIA
Forro de PVC cinza com tratamento anti-UV -
espessura do forro: 40/100. Estação de tratamen-
to de areia com vazão de 6 m³/h. Inclui areia de 
sílex (±40 kg). Nossos filtros estão em conformida-
de com o padrão europeu. Escada de segu-
rança com plataforma e 6 degraus (3x2). Permite 
que os degraus sejam removidos de um lado 
para evitar que as crianças acessem a piscina e 
evitar acidentes. De acordo com o padrão euro-
peu. Tapete protetor de polietileno. Estrutura da 
piscina e perfis de aço galvanizado. Protetores de 
injeção para as juntas entre os perfis horizontais. 
Inclui conjunto de skimmer. Inclui mangueiras de 
conexão

1.995,95 €
Ref: 50400168

Medida exterior: Ø480 x 132 cm
Medida interior: Ø460 x 130 cm
Volumen de água: 19,44 m³

COMO CALCULAR O VOLUME DE ÁGUA DE UMA PISCINA?
Este aspecto é importante para poder escolher o tratamento sob medida com os produtos
produtos químicos a aplicar, a bomba necessária, filtros e escumadeiras. No esquema a seguir
Podemos testar como calcular os litros de uma piscina retangular, oval ou redonda:

Volume da piscina retangular: comprimento x largura x profundidade média.
Volume em uma piscina redonda: diâmetro x diâmetro x profundidade media 
x coeficiente (0,785).
Volume de uma piscina oval: comprimento x largura x profundidade média x 
coeficiente (0,89).
Total de litros de água = (nossos dados de volume calculados) m3 x 
1.000 litros/m3 = total de litros de água na piscina.
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349,95 € Ref: 24400130

Estruturas metálicas resistentes à corrosão, 3 
camadas de PVC de alta resistência e paredes 
laterais de poliéster. A banda tripla fornece suporte 
adicional à parede. Laterais extra fortes desta 
piscina são construídos de Tritech, um material 
reforçado de 3 camadas com um núcleo de 
malha de poliéster envolto entre duas camadas 
de material de PVC de calibre pesado. Isso cria 
um espessura total de 0,40-0,80mm (calibre 16-32) 
dependendo do tamanho da piscina, oferecendo 
resistência e durabilidade superiores. Inclui; filtro 
cartucho, tampa e escada.
Medidas 457x122 cm.

PISCINAS STEEL PRO MAX

Medidas 457x107 cm.

319,95 € Ref: 24400527

399,95 € Ref: 24400528Esta piscina é feita de PVC laminado. Tem um Forro de tripla 
camada com tecnologia Tritech. Inclui uma estrutura tubular de 
aço com revestimento que protege contra corrosão. Possui uma 
faixa e uma corda que envolve a piscina que permite ajustá-la e 
fortalecer as barras de aço. Este produto tem robustez e 
durabilidade imbatíveis, permitindo que você desfrute por muito 
tempo sem complicações.

PISCINAS POWER STEEL
Medidas 549x274x122 cm.

699,95 € Ref: 24400529
Medidas 640x274x132 cm.

899,95 € Ref: 24400530

Piscina redonda autoportante em PVC.
Com estação de tratamento de cartuchos 
de 1136 l/h. Mede 420x84cm.

PISCINAS AUTOPORTÁVEIS

199,95 € Ref: 76160010

Medidas 412x201x122 cm.

Verificar disponibilidade.

Verificar disponibilidade.

Rectangle
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Piscinas

129,95 € Ref: 50433010

Chuveiro solar em PVC preto. Medida: 
Ø11 x 220 cm. Aquecimento de água 
por meio de um tanque acumulador de 
alumínio de 20 litros. aproveitando o
energia solar. A instalação do chuveiro 
é muito simples e permite desfrutar de 
água quente gratuita e num velozes. 
Monocomando de água fria e
água quente. Cabeça de chuveiro 
ajustável. Forma de círculo.

DUCHE SOLAR JARDIM

489,95 € Ref: 50433008

Chuveiro solar quadrado de alumínio com 
aspecto de madeira. Medida 20x65x225 cm. 
Aquecimento de água por meio de um 
tanque acumulador de alumínio de
32 litros aproveitamento da energia solar.
Prático e econômico. A instalação do 
chuveiro é muito simples e permite desfrutar 
de água quente gratuita e num rápido Água 
fria e água quente monocomando. Cabeça 
de chuveiro ajustável. Toque banho de pé.

DUCHE SOLAR JARDIM

154,95 € Ref: 50433012

Chuveiro solar de PVC com aparência 
de madeira. Medida Ø11 x 200 cm. 
Aquecimento de água através de um 
tanque de armazenamento de 20 litros. 
aproveitamento da energia solar. Fácil 
instalação através de conexão rápida à 
mangueira de jardim. Chuveiro metálico. 
Tem capacidade para 20 litros. Monoco-
mando de água fria e água quente. 

DUCHE SOLAR AR1020W

144,95 € Ref: 50433013

Chuveiro solar em PVC preto. Medida: 
Ø11 cm x 214 cm de altura. 
Aquecimento de água por um tanque 
acumulador de alumínio de 20 litros. 
aproveitamento da energia solar. 
Permite instalação rápida e fácil. É 
constituído por duas secções. Inclui 
base para fixação do chuveiro. 
Misturador metálico. Cabeça de 
chuveiro ajustável.

DUCHE SOLAR AR1020P

59,95 € Ref: 50434005

Escada de aço tipo tesoura com altura 98 cm. 
Estrutura de ferro degraus galvanizados e 
polipropileno. 2x2 degraus com sistema 
antiderrapante. Pés com amortecedores de 
borracha que proporcionam estabilidade e 
evitam danos ao revestimento. Adequado 
para piscinas acima do solo. Montagem 
fácil e rápida. Leve para fácil manuseio. 
Peso máximo 110 kg. Cor azul. 

ESCADA PISCINA AR109

149,95 € Ref: 50401126

Escada tipo tesoura em aço galvanizado 
padrão com plataforma. Material em 
aço galvanizado e degraus em 
polipropileno. 2x3 degraus antiderrapantes 
que reduzem o risco de acidentes. 
Adequado para piscinas removíveis. Fácil 
acesso. Cor cinzenta. 134 cm de altura total. 
Perfeito para piscinas de 120 cm e 132 cm.

ESCADA PISCINA ET1213

209,90 € Ref: 50436001

Sistema de aquecimento para aquecer a água em piscinas 
acima do solo. Aumente a temperatura até 6ºC. Mais de 
12 kW/h de calor por dia. Você precisa de uma potência de 
bomba mínima recomendada de 1/2 HP. Fácil instalação e 
remoção. Fabricado em polietileno. Medidas: 600 cm de 
comprimento x 60 cm de largura. (3,6 m² de superfície de 
captação solar).

AQUECEDOR SOLAR 90230

189,90 € Ref: 50436002

Sistema de aquecimento da água da piscina utilizando energia 
solar. Aumenta a temperatura da água em 3ºC em piscinas 
entre 7,5 e 10 m³. Seu design hemisférico e pés retráteis 
permitem que o aquecedor seja posicionado no ângulo e na 
orientação ideais. Um aquecedor solar é recomendado para 
cada 10 m³ de volume da piscina. Permite a instalação de 
várias unidades em série para piscinas de maior volume. Mede 
59x59x29cm.

AQUECEDOR SOLAR 90230

Rectangle

Rectangle
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Cor grafite.
Medidas: 40x50x Ø 2,8 cm.

RECOLHER FOLHAS FONDO

24,95 € Ref: 50401102

Cor grafite.
Medidas: 40x50x Ø 2,8 cm. 

RECOLHER FOLHAS SUPERFICIE

24,95 € Ref: 50401101

Poste de alumínio compatível com vários 
acessórios. Medida: Ø5 x 360 cm.

PUNHO TELESCÓPICO ALUMÍNIO

32,50 € Ref: 50401121

Cabeça de sucção retangular para limpeza 
do fundo da piscina; Seu formato retangular 
agiliza a limpeza. Também adequado para 
piscinas insufláveis   e autoportantes. É 
adaptável a qualquer cabo telescópico 
clip-on (não incluído). cor grafite.

LIMPADOR RETANGULAR

32,90 € Ref: 50401124

Cabeça de aspiração triangular para a limpeza 
do fundo da piscina. Entre nas curvas com mais 
facilidade. Também adequado para piscinas 
insufláveis   e autoportantes. É adaptável a 
qualquer cabo telescópico clip-on (não 
incluído). cor grafite.

LIMPADOR TRIANGULAR

32,50 € Ref: 50401125

Escova para limpar o fundo e as 
paredes da piscina, sem danificar 
o revestimento. Acoplável a alças 
telescópicas para alcançar todos os 
cantos. Cerdas fortes Adaptável a 
qualquer cabo telescópico clip-on 
(não incluído). Cor grafite.
25 cm.

ESCOVA DE PAREDE

14,95 € Ref: 50401123

19,95 € Ref: 50401122

45 cm.

LIMPEZA E
MANUTENÇÃO

Limpeza e Manutenção

Rectangle
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Cor azul.
Medidas: 37,5x51x Ø 2,8 cm. 

RECOLHER FOLHAS SUPERFICIE

3,70 € Ref: 50401004

Cor azul.
Medidas: 42x34x Ø 3 cm. 

RECOLHER FOLHAS  
FONDO

6,50 € Ref: 50401009

Cor azul. 
Medidas: 37,5x51x Ø 2,8 cm. 

RECOLHER FOLHAS + MANGO

8,95 € Ref: 5040192

Punho telescópico em alumínio. É leve e resistente. 
Consiste em 3 seções extensíveis de 120 m.

PUNHO TELESCÓPICO ALUMÍNIO

19,95 € Ref: 50466001

Limpador de piscinas com saco 
para piscinas acima do solo 1/2 lua.

LIMPADORES JET VAC

7,95 € Ref: 50401119

20 cm.
ESCOVA LIMPEZA AZUL

4,50 €
Ref: 50401028

45 cm.

6,95 €
Ref: 50400113

Limpador de piscina manual oval rotativo com escovas, para ser 
acoplado a uma alça extensível. Para uma manutenção rápida e 
económica da piscina. Seu design oval giratório oferece maior
 manobrabilidade sem danificar o revestimento da piscina. Ligação 
à mangueira de aspiração Ø38-32 mm.

LIMPADOR ROTATIVO

18,95 € Ref: 50401120

Pincel de linha de água.
ESCOVA DE LIMPEZA

2,50 € Ref: 50401029

Suporte de polipropileno branco.
Malha de tecido de poliéster branco.

RECOLHER FOLHAS BOLSA CLIP

6,95 € Ref: 75001512

Suporte em polipropileno branco.
Malha de tecido de poliéster branco.

RECOLHER FOLHAS PLANO CLIP

5,95 € Ref: 75001061

Suporte de polipropileno branco.
Malha de tecido de poliéster branco.

ESCOVA DE CLIP CURVADO

6,95 € Ref: 75001008

Fabricado em abs, com adaptador 
para mangueiras de 1 1/2’ e 1 1/4’. 
Escova de nylon rígida e durável.

LIMPAFONDOS 
TRIANGULAR CLIP

14,50 € Ref: 75001007

Feito de alumínio. Com uma largura de 35 cm. 
Possui âncora para porcas borboleta. Com 
rodas para facilitar o movimento.

LIMPAFONDOS METAL CLIP

29,95 € Ref: 75001021

Extensível de 1,8 a 3,6 mts.
POSTE CLIP

15,50 € Ref: 75001010

Extensível de 2,5 a 5 mts.

19,95 € Ref: 75001507

Limpeza e Manutenção

Rectangle
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Limpador automático de piscinas para piscinas acima do 
solo e enterradas. Com sistemas de filtração com potência 
mínima de 3/4 CV (0,75 CV). Adaptado para piscinas até 
1,80 m de altura. Comprimento da mangueira: 8 me 
diâmetro: 38 mm. Para fundos inclinados ou planos.

LIMPAFONDOS CLASSIC VAC

109,95 € Ref: 50401112É um limpador de piscina com sucção automática. conecta diretamente
ao bocal de sucção ou ao skimmer da piscina. Isso permite uma insta-
lação simples e rápida. É compatível com bombas de 1/3 CV.
Inclui mangueira de 6 m em 8 seções com conexão de Ø32 mm. É de 
fácil manutenção, pois os resíduos são sugados diretamente para o próprio 
sistema de filtragem da piscina. Perfeito para piscinas de chapas metálicas 
acima do solo.

LIMPAFONDOS SMALL CONFORT

89,95 € Ref: 50401114

É um limpador de piscina automático 
auto-sustentável e elevado. Funciona com 
equipamentos filtração de baixa potência de 3 m³/h 
(0,1CV). Possui um pré-filtro exclusivo que permite proteger 
o cartucho e a filtração. Concebido para a aspiração da 
sujidade do fundo da piscina. Inclui 55m de mangueira 
Ø38mm. Medida: 80x70x47cm.

LIMPAFONDOS WIKI VAC

109,95 € Ref: 16107784

É um limpador de piscina elétrico autônomo alimentado 
por bateria. Adequado para piscinas removíveis e spas. 
Não necessita de um purificador para o seu funcionamento. 
Recomendado para a limpeza de escadas e cantos. 
Recarregável e sem fio. Isto facilita a limpeza. Possibilidade 
de uso com alça própria ou conectado a um poste. Leve e 
muito manejável graças ao seu tamanho.

LIMPAFONDOS POLL SPA VAC

109,95 € Ref: 50400115

Limpador de piscina com sucção manual que 
garante sua eficácia. O limpador de piscina inclui 
dois bicos, um deles com uma escova. Funciona 
como um pré-filtro: partículas grandes ficam 
presas no saco interno para evitar o entupimento 
do filtro. A mangueira tem um comprimento de 
9 m e um diâmetro de 32 mm. Para piscinas 
autoportantes ou elevadas.

LIMPAFONDOS MEDIUM VAC

54,95 € Ref: 50401113 

Kit de manutenção para piscinas autoportantes ou 
elevadas. Contém: aspirador manual de piscinas 
+ mangueira de 5m + poste de 4 secções + 3 
peças de ligação.

LIMPAFONDOS LITTLE VAC

36,95 € Ref: 50401111

Com 2 terminais de 38 mm. 8 metros
MANGUEIRA PARA LIMPEZA

29,95 € Ref: 50466015

Com 2 terminais de 38 mm. 10 metros

34,95 € Ref: 50466013

Com 2 terminais de 38 mm. 12 metros

39,95 € Ref: 50466014

Com 2 terminais de 38 mm. 15 metros

54,95 € Ref: 50466008

Limpeza e Manutenção

Rectangle

Rectangle
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Limpiafondos automático de membrana que permite garantizar un 
rendimiento óptimo y más silencioso. Con sistemas de filtración de 
un potencia mínima de 0,5 CV y máxima de 1,5 CV. Adaptado para 
piscinas de hasta 1,80 m de altura. Longitud manguera: 9,6 m y 
diámetro: 38 cm. Para fondos inclinados o planos y paredes.

LIMPIAFONDOS SILENCE VAC

184,95 € Ref: 5041111

Es un limpiafondos eléctrico autónomo. 
Limpiafondos multi-velocidad con 
batería para piscinas elevadas y 
enterradas. Batería de litio de gran 
autonomía (hasta 45 minutos). Ideal 
para zonas escalonadas y de difícil 
acceso. Recargable y sin cables para 
mayor comodidad con batería de litio 
de 4000 mah / 111 V. Cabezal 
pivotante triangular para llegar a las 
esquinas donde se acumula la 
suciedad. Ligero y fácil de usar. 
Potencia: 13-20 W. Potencia de 
succión: 35 l / h - 50 l / h. Tiempo 
operativo: 45 min. Tiempo de 
carga: 2-3 horas.

LIMPIAFONDOS SUPER VAC

219,95 € Ref: 50400114

O MX8 limpa eficazmente todas as áreas do piscina com a ajuda 
do sistema integrado X-Drive. Este sistema de navegação garante 
a cobertura total da piscina, independentemente da sua profun-
didade ou forma. Para piscinas enterradas e acima do solo com 
paredes rígidas até 12x6 m. e formas retangulares, ovais ou livres. 
Fundos: Declive plano e suave e declive composto. Revestimentos: 
Telha, forro, casco de poliéster, PVC reforçado, concreto pintado. 
Para limpeza de fundo e parede.

LIMPAFONDOS MX8 ZODIAC

499,95 € Ref: 50401132

Limpeza e Manutenção

Rectangle
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Limpador de piscina elétrico. A tecnologia de sucção ciclônica 
consiste em criar um poderoso vórtice dentro do filtro, que 
mantém a sujeira em suspensão, evitando que ela grudam 
nas paredes do filtro e ficam entupidos, mantendo assim o 
desempenho de limpeza. Adapta-se a todos os tipos de piscinas: 
piscinas enterradas privadas e piscinas acima do solo com 
paredes rígidas até 10 x 5 m. O limpador de piscina GV 3320 
garante uma limpeza perfeita em grande escala. sucção super 
poderosa e constante. Capacidade de sucção extra. Facilidade 
de acesso e limpeza do filtro.

ROBÔ LIMPADOR DE PISCINA GV3320 ZODIAC

1.150,00 € Ref: 50400186

Com microprocessador de controle 
ASCL, que calcula a forma e as medidas 
da sua piscina para uma limpeza eficaz. 
Aspiração mais eficiente e rápida, 
graças à sua potente turbina. painéis 
de filtros fáceis de remover, limpar e 
substituir. Cartuchos de filtro reforçados. 
Limpe o fundo, as paredes e a linha de 
água. Sistema eletrônico de proteção 
contra sobrecarga.

ROBÔ LIMPADOR TIGER  
SHARK Q.C.

999,95 €
Ref: 75001062

Limpador elétrico: fundo e paredes de 220 
V. Sistema de filtragem de cesto com filtros 
de 90 mícrons. Filtro de abertura superior. 
Recomendado para piscinas privadas até 
10 metros de comprimento. Sistema de lim-
peza inteligente de varredura e navegação 
CleverClean. Comprimento do cabo de 15 
metros. Peso muito leve de 6,5 quilos. Ciclo 
de limpeza de 2 horas. Liberação imediata 
de água para retirar o robô sem peso. Tração 
pela lagarta. Taxa de sucção: 17 m³/h.
Comprimento do cabo 15m.

ROBÔ LIMPADOR
DOLPHINE E-20

789,95 € Ref: 75001064

ROBÔ LIMPADOR
DOLPHIN E-10

699,95 € Ref: 75001063

Libere o excesso de água para aliviar seu peso. 
Limpeza ativa que elimina algas e bactérias. Leve 
como uma pena para fácil portabilidade. 
Especialmente concebido para piscinas acima do 
solo. Solução rápida, fácil manutenção e muito 
fácil de reparar. Comprimento ideal da piscina 
até 8 m. Cobertura de limpeza apenas de fundo. 
Escovação ativa. Escova frontal ativa. Elimina algas 
e bactérias. Fácil instalação (Plug & Play). Cabo de 
12 m de comprimento. Peso do robô de 6,3 Kg. 
Proteção do motor IP68. Profundidade mínima de 
0,8 m. Profundidade máxima de 5 m.
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BOMBAS PISCINAS

149,95 € Ref: 50434002

Fluxo 8 m3/h. Potência 3/4 CV. Para 
filtros de Ø500 mm. Recomendado 
em piscinas de 65 m3.

BOMBAS PISCINAS

269,95 € Ref: 50434003

Caudal 12 m3/h. Potência 1 cv. Para 
filtros de Ø600 mm. Recomendado em 
piscinas de 100 m3.

BOMBAS PISCINAS

144,95 € Ref: 50434001

Fluxo 6,5 m3/h. Potência 1/2 CV. Para 
filtros de Ø400 mm. Recomendado 
em piscinas de 50 m3.

FILTRO DE  ARENA FA6100

799,95 € Ref: 50400211

Tratamento de areia para piscinas
removível. Adequado para piscinas até
75m³. Fácil de instalar e manter. Tem um 
diâmetro de banheira de 600 mm. 
Consiste em uma potência de 0,66 CV.
Válido para meios filtrantes como: areia 
de vidro e Aqualoon. Permite uma carga 
de areia de ± 130 Kg (não incluída). Você 
precisa de uma mangueira de ø 50 mm 
(não incluída). Capacidade 10.000 litros/h. 
Potência 485W.

FILTRO DE  ARENA FS320

239,95 € Ref: 50400213

Tratamento de areia para piscinas
removível. Fácil de instalar e manter.
Tem um diâmetro de tigela de 320 mm.
Consiste em uma potência de 0,24 CV.
Válido para meios filtrantes como: areia 
de vidro e Aqualoon. Permite uma carga 
de areia de ± 20 Kg (não incluída). Você 
precisa de uma mangueira de ø 32 mm 
ou 38 mm (não incluído). Capacidade 
4.000 litros/h. Potência 180W.

FILTRO DE  ARENA FS400

329,95 € Ref: 50400214

Tratamento de areia para piscinas
removível. Adequado para piscinas até
48m³. Fácil de instalar e manter. Tem
um diâmetro de tigela de 400 mm. 
consiste de uma potência de 0,31 CV. 
caminhos para meios filtrantes como: 
areia de vidro e Aqualoon. Permite uma 
carga de areia ± 40 Kg (não incluído). 
Precisa de Mangueira ø 38 mm (não 
incluída). Capacidade 6.000 litros/h. 
Potência 30W.

FILTRO DE  ARENA FS500

549,95 € Ref: 50400215

Tratamento de areia para piscinas
removível. Adequado para piscinas até 
65 m³. Tem um diâmetro de banheira 
de 500 mm. Consiste em um poder de 
0,75 cv. Inclui um medidor de pressão 
indicando a pressão do fluxo da bomba. 
Válido para meios filtrantes como: areia 
de vidro e Aqualoon. Permite uma carga 
de areia de ± 85 Kg (não incluído). Você 
precisa de uma mangueira de ø 38 mm 
(não incluída). Capacidade 8.000 litros/h. 
Potência 550W.

FILTRO DE AREIA 
58497

159,95 €
Ref: 24400532

Estação de tratamento de areia 
5.678 l/h. Conexão 38 mm 230 W 
com pré-filtro com tampa de rosca 
adequada para areia siliciosa 0,45-
0,85 com cesto de peneira para 
piscinas de 1.100-42.300 litros.

FILTRO DE CARTUCHO 58383

29,95 € Ref: 24400421

Purificador de filtro de cartucho de 2.006 l/h 
para mangueiras de conexão de 32 mm. 
Para filtros tipo II indicados para piscinas com 
capacidade de 1.100-14.300 litros.

FILTRO DE CARTUCHO 58386

34,95 € Ref: 24400449

Estação de tratamento de filtro de cartucho 
3.028 l/h. Mangueiras de conexão de 32 mm 
para filtros tipo II Indicadas para piscinas com 
capacidade de 1.100-17.400 litros.

289,95 € Ref: 50434004

Fluxo 22 m3/h. Potência 1,5 cv. Para 
filtros de Ø600 mm. Recomendado em 
piscinas de 100 m3.
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SI NO
Como você faz a manutenção da sua piscina? . Limpe as paredes e o fundo

   (Sim é necessário).

. Limpe o sistema de filtro. 

. Encher a piscina até o nível 
   recomendado.

. Regula o pH.

. Adicione cloro de dissolução rápida.

CLORO SAL
. Regula o pH.

. Adicione cloro de dissolução rápida. 

. Aplique um anti-algas.

. Adicionar floculante.

. Regula o pH.

. Medir o nivel de sal. 

. Adicionar cloro dissolução rápida.

. Ligue e regule o clorador de sal.

. Coloque o filtro 10-12 horas

JÁ FEZ O INVERNO?

Na configuração de uma piscina pequena ou grande, há uma série de etapas que devemos verificar 
e praticar de forma consistente:

- Limpe as paredes e o fundo do vidro
 Se não fez a manutenção da água da sua piscina durante o inverno, esvazie a sua piscina e  
 aplique um produto desincrustante adequado com uma escova nas paredes e no fundo. 
- Lave o sistema de filtragem em profundidade e os skimmers
 Limpe profundamente cada elemento da estação de tratamento, prestando mais atenção à  
 areia ou vidro que o filtro possa ter e aos skimmers, que são os que recolhem a água para  
 filtrar.
- Encher a piscina
- Regular o valor do pH da água da piscina
 A água da sua piscina deve ter um valor de pH ideal, entre 7,2 e 7,6, use um medidor de pH  
 para verificar ou, se preferir, também pode regulá-lo automaticamente.
- Aplicar tratamento de água
 COM CLORO
  Para ser eficaz e não causar irritação, o nível de cloro deve estar entre 1 mg/le
  1,5 mg/l. Use um cloro de desinfecção rápida para matar microorganismos
  dependendo do volume da sua piscina (um comprimido a cada 25 m²) e siga as   
  instruções fabricante.
 COM SAL
  Aplicar cloro de dissolução rápida de acordo com a dose recomendada e adicionar  
  entre 3 e 5 kg de sal por m³ de água conforme recomendação do fabricante.   
  Ligue o clorador de sal e o equipamento de filtração e regule o pH da água até   
  que o valor esteja entre 7,2 e 7,6.
- Manutenção de água transparente e sem algas
 As algas causam uma cloração verde que torna as superfícies escorregadias. Quanto mais  
 você demorar para eliminá-los, mais complicado será fazê-los desaparecer, então
 recomendamos a aplicação de um floculante. Para fazer isso, dissolva-os em água e 
 despeje-os ao redor do perímetro da piscina.

5 Kg.

REDUTOR ou ELEVADOR
PH POOL EXPERT

14,95 € Ref: 50401020-19

0,00 €/Kg. 5 Kg.

REDUTOR ou ELEVADOR
PH ECO

13,95 € Ref: 50400218-19

0,00 €/Kg.

1 Kg.
GRANULOS CLORO CHOQUE

16,95 €
Ref: 50401011

5 Kg.

49,95 €
Ref: 50401070

0,00 €/Kg.
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NOMBRE MINORADOR 
DE pH

CLORO DE 
CHOQUE CLORO LENTO BROMO OXIGÊNIO  

ATIVO
ANTI-ALGAS 

CONCENTRADO FLOCULANTE

Para qué?

Obtenha um 
pH entre 7,2 

e 7,6.

Desinfete 
e destrua 

rapidamente 
organismos, 

fungos e
bactérias.

Desinfecção
permanente.

Desinfecção
permanente.

Desinfecção
permanente.

Prevenir
aparência

algas.

Remover 
partículas 
suspensas.

Quando? Diariamente.

· Início de 
temporada.
· Depois das 
condições
climático
extremo.

Diariamente. Diariamente. Diariamente. Diariamente. Diariamente.

Resultado PH ideal para 
la piel.

Água limpa e 
livre

possível
infecções.

Água limpa e livre
possível

infecções.

Água limpa e 
livre

possível
infecções.

Água limpa e 
livre

possível
infecções.

Água sem
algas.

Água
cristalino.

Parâmetros O que é? Quando analisar Faixa ideal

pH Uma medida de
acidez da água. 2 vezes por semana. 7,2 -7,6.

Cloro residual livre. A quantidade de cloro
ativo na água. Todos os dias. De 0,5 a 2 ppm.

Alcalinidade Total 
(TA).

A capacidade da água de 
manter o pH em um nível 

adequado.
1 vez por semana. De 60 a 120 ppm.

Dureza de cálcio 
(CH).

A quantidade de cálcio 
dissolvido na água. 1 vez por semana.

Aceitável de 200 a 
1.000 ppm. Ideal de 

200 a 500 ppm.

Estabilizador de 
ácido cianúrico

(CYA).

A mediação da capacidade 
do cloro de se proteger 

dos raios ultravioletas do 
sol (estes raios reduzem o 
cloro na água da piscina).

2 vezes por semana.
Faixa ideal de 20 a 

50 ppm. Não exceda 
100 ppm.

COM QUE FREQUÊNCIA DEVE MANTER A SUA PISCINA?
A água é equilibrada quando está realmente limpa. A tabela a seguir indica alguns
conselhos práticos sobre os níveis para uma manutenção estável da sua piscina:

5 Kg.
CLORO CHOQUE ECO

39,95 € Ref: 50400216

0,00 €/Kg.
CLORO CHOQUE COMPRIMIDOS ECO
1 Kg.          5 Kg.

Ref: 50400175
14,95 €

Ref: 50400173
44,95 €

0,00 €/Kg.
CLORO CHOQUE COMPRIMIDOS
1 Kg.        5 Kg.

Ref: 50400174
17,95 €

Ref: 50400172
49,95 €

0,00 €/Kg.

Químicos
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DIFICULDADE CAUSA SOLUÇÕES

Cloro
combinação 

elevada.

cloração deficiente. Presença de 
matéria orgânica e compostos 

nitrogenados (amônia).

Ajuste os níveis de cloro. Limpeza do 
filtro. Higiene do banhistas. possível 

tratamento de choque. Incorporar UV 
ou Ozônio.

Irritação dos 
olhos e da 

pele.

PH fora do valor recomendado.
Cloro combinado muito alto.
Presença de matéria orgânica.

Ajuste o pH 7,2 - 7,6
diminuir as cloraminas. Possível

tratamento de choque.

Água verde. Presença de algas.

Limpe e remova as algas
escovado. Ajuste o pH entre

7,2 – 7,6 tratamento de choque. 
Adicionar floculante e deixar filtrando
24 horas. Por fim, adicione o dobro 

de algicida.

Manchas nas 
paredes da 

piscina.

presença de íons metálicos devido
geralmente a problemas de

corrosão.

Esfregue e limpe as manchas com 
uma escova e agente desincrustante.

superfícies. Ajuste o pH e
alcalinidade.

Turbidez. Alto pH e alcalinidade da água.
Filtração ruim. formação de algas.

Aumente o pH 7,8. limpe o filtro.
Adicionar floculante e parar o filtro
1 hora. Restaura os valores de pH e 
alcalinidade. Mantenha a filtração 

por 10 horas continuamente.
Formação de
espumas na 

água.

Excesso de algicidas. Excesso de 
matéria orgânica.

Tratamento de choque e posterior 
ajuste de cloro livre. Ajuste o pH. 
Renove parte da água da piscina.

Incrustações 
nas paredes.

Alta concentração de sais de cálcio 
(dureza) pH muito alto.

Flocular. Diminuir
a pH 7,2. adicionar produtos
anti escala. diminuir a dureza

da água.

Água marrom. Presença de partículas de ferro ou
manganês.

Aumente o pH para 7,8. Cloração
batida. Adicione floculante.
passe o limpador de piscina.

Oxidação
partes

metálico.

Valores de pH excessivamente baixos.
Baixa alcalinidade. ocorre corrosão

em peças metálicas.

Ajuste o pH para 7,2 – 7,5. manter a 
alcalinidade entre 60 – 125 mg/l.

Paredes e
piso

escorregadio
ou verde.

Formação de algas nas paredes e no 
chão. Desinfecção inadequada.

Limpe e remova as algas
escovação. Ajuste o pH entre

7.2-7.6. tratamento de choque.
Adicionar floculante e deixar filtrando
24 horas. Por fim, adicione o dobro 

de algicida. manter uma
desinfetante residual correto.

PROBLEMAS MAIS FREQUENTES NA PISCINA E SOLUÇÕES POSSÍVEIS

Químicos
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ANTIALGAS
1 Kg.

Ref: 50401024
5,95 €

Ref: 50401010
12,95 €

FLOCULANTE
1 Kg.

Ref: 50401071
6,50 €

Ref: 50401018
18,95 €

FLOCULANTE LÍQUIDO ECO
Bote 5 lts.

Ref: 5040021717,95 €
5 Kg. 0,00 €/lt.0,00 €/lt.0,00 €/lt. 5 Kg.

Formato em comprimidos de 250 g. Fórmula 
com 10 ações: desinfetante bactericida
floculante coagulante algicida algiastic 
regulador de pH estabilizador de cloro
anticárdio viricida e fungicida. 5 Kg.

MULTIFUNÇÕES 10 AÇÕES

49,95 € Ref: 50400179

0,00 €/Kg.

Formato em comprimidos de 250 g. fórmula 
com 4 ações: cloro, antialgas, floculante e 
estabilizador de cloro. 
250 gr / 1 Kg.

MULTIFUNÇÕES 4 AÇÕES

44,95 €
Ref: 50400182

250 gr / 5 Kg.
14,95 €

Ref: 50400183

0,00 €/Kg.

20 gr / 1 Kg. 0,00 €/Kg.

14,95 € Ref: 50400187

20 gr / 5 Kg.

49,95 € Ref: 50400181

0,00 €/Kg.

29,95 € Ref: 50400178

Formato em comprimidos de 250 g. Fórmula 
com 5 ações: desinfetante, antialgas, floculante, 
estabilizante e anticalcário. 
5 Kg.

MULTIFUNÇÕES 5 AÇÕES ECO

34,95 € Ref: 50400184

Tratamento “tudo em um” mensal.
4 ações: desinfetante, antibacteriano,
algas e floculantes. sem manipulação
diretamente do produto químico. Por
piscinas entre 10-30 m3.

DISTRIBUIDOR FLUTUANTE
POOLPO

24,95 € Ref: 50400185

CLORO LENTO 
PASTILLAS
5 Kg.

Ref: 50400177
39,95 €

Ref: 50400176
34,95 €

ANALISADOR CLORO/BROMO + 
PH OTO PHENOL
“Tudo em um”. Piscinas acima do solo ideais 
com ou sem filtração. Tratamento mensal. 4 
Ações: Desinfetante, Antibacteriano, Antialgas e
floculante Não há manipulação direta do 
produto químico. Não prejudica a filtração O 
POOLP’O sobe à superfície assim que o produto 
químico é finalizado. 500 gramas

Ref: 50410255,95 €
00,00 €/Kg.

TIRAS DE ANÁLISE DE CLORO + PH + ALCALINIDADE
As tiras de teste de dióxido de cloro são usadas para testar a quali-
dade da água sem o uso de kits de campo ou reagentes. Faixa de 0 
a 500 ppm. Frasco com 50 tiras de teste. Frasco com tampa flip top 
e forro dessecante que protege as tiras da umidade. Cada frasco é 
impresso com o número do lote e a data de validade para garantir a 
conformidade com os requisitos mais rigorosos.

Ref: 5040022012,95 €

REPOSIÇÃO PARA 
ANALISADOR
Reposição para analisador 
de cloro bromo Ph.

Ref: 504100404,95 €

CLORO LENTO 
COMPRIMIDOS ECO
5 Kg.

MULTIFUNÇÕES 4 AÇÕES ECO
Formato em comprimidos de 250 g. fórmula 
com 4 ações: cloro, antialgas, floculante e 
estabilizador de cloro. 5 Kg

0,00 €/Kg.

0,00 €/Kg.
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Válido até 30 de maio de 2022

Não incluído nos preços os adereços utilizados para as fotografias. Impostos incluidos. 
Não inclui montagem nem entrega.

LAS RIAS, S.C.G       P. I. Espiritu-Santo C/ Zeppelin - CAMBRE   F-15021256

www.las-rias.com

Pessonal qualificado.Compre no seu bairro.

Não jogue fora 
Reciclar!

Piscinas

SAL PISCINAS 25 KG.

Ref: 750850066,50 € 0,00 €/lt.

DISTRIBUIDOR FLUTUANTE
Dispensador flutuante com termômetro 
embutido. Regula a quantidade de 
produto químico e controla a tempe-
ratura da água. Inclui um visor através 
do qual é controlado o consumo do 
produto químico. Capacidade para 
15 Kg: comprimidos de 20 a 500 g.

Ref: 504010059,95 €

ARENA SILEX
Arena para filtros.

Ref: 75085004
6,95 €

LAVA-PÁS DE PLÁSTICO

9,95 € Ref: 50433001

Película de reparo de PVC. Adequado 
para reparar pequenas perfurações ou 
furos em itens infláveis. Inclui 5 patches 
de reparo. Tamanho do remendo:
181x75mm.

PELÍCULA DE REPARAÇÃO PVC

5,95 € Ref: 50400208

TERMÔMETRO 
TUBULAR

2,95 € Ref: 50484001

Termómetro universal.

PROTETOR DE PISO

12,95 € Ref: 24400526

Cobertura de 2,25 m2. 4mm de espessura. Vários 
revestimentos podem ser necessários para cobrir a 
área desejada. Polietileno durável. Oferece proteção 
adicional aos pisos da piscina. Conteúdo: 9 peças 
de protetores de piso de piscina.

Para piscinas removíveis. Em polietileno 100% reciclável. Alternati-
va à areia de vidro ou cartuchos. 700 g de Aqualoon equivalem 
a 25 kg de areia. Prolonga a vida útil dos filtros, pois trabalha 
com menos pressão. Pode ser lavado na máquina de lavar. 

FILTRO DE TRATAMENTO AQUALOON

24,95 € Ref: 50442002
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