
www.gardipool.com

O conceito único 
em piscinas de madeira
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GardiPool é um conceito único em piscinas baseado nos nossos anos  
de experiência na indústria madeireira. É um produto totalmente integrado 
desde a árvore até ao produto final tratado. Supervisionamos todo o  
processo no interior.

O conceito GardiPool reúne a beleza e funcionalidade numa piscina  
de qualidade. O ponto fulcral é o nosso sistema único e patenteado  
de juntas de cauda de andorinha.

As juntas são reforçadas por uma barra roscada de aço inoxidável que  
lhe permite apertar a moldura em qualquer altura e que também facilita 
a desmontagem.

As juntas em cauda de andorinha não têm partes protuberantes,  
portanto é segura e sem perigo para crianças.

(1) Juntas em cauda de andorinha / (2) Suportes laterais / (3) placas interligadas de aço 
inoxidável para as margens da piscina / (4) Madeira tratada sobre a nossa supervisão



3

As margens ultra-espessas são presas no topo da estrutura básica.
São feitas numa peça única para evitar qualquer distorção (Para a Oblong 
8.1 x 4.6 a margem exótica da piscina no lado mais comprido pode estar 
em duas peças) e são mantidas no local por suportes laterais que escon-
dem as fixações e criam um acabamento visualmente agradável. 
Os tubos são juntados por ligações especiais, portanto não é necessária 
cola ou outras fixações.

Funcionalidade
As margens são reforçadas para poder estar de pé ou sentado facilmente 
na beira da piscina.

Estética
Devido à forma atraente da margem e suportes laterais. E não se  
esqueça do encanto dessas juntas em cauda de andorinha!
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MODELOS

6 tamanhos em três alturas (120, 133 e 146 cm) estão disponíveis na 
gama GardiPool.
A estrutura básica é feita de traves de pinho em autoclave com 45 mm  
de largura. As margens e as escadas de madeira estão disponíveis tanto 
em pinho tratado ou em madeira tropical.

DIMENSÕES

 OCTOO 4 OCTOO 4.2
 Altura 120 cm Altura 120 e 133 cm

 OCTOO 5 OCTOO 6.25
 Altura 120 e 133 cm Altura 133 cm
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OBLONG 6.2 x 3.9
Altura 120, 133 e 146* cm

OBLONG 8.1 x 4.6
Altura 133 e 146* cm

* Contacte o distribuidor local para mais informação 
no caso de instalação acima do solo.
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UMA GARDIPOOL STANDARD

Consiste em:
- Moldura em madeira (45 mm) de pinho vermelho tratado, grau 4
- Todos os acessórios são em aço inoxidável
- Margem de madeira em pinho vermelho tratado (3)

- Feltro antibacteriano
- Revestimento 75/°° azul claro
- Escadas externas e madeira de pinho vermelho tratado (2)

- Escadas interiores de aço inoxidável (1)

- Filtro de areia incluindo todos os acessórios (tubos, conectores, areia) (6)

- Kit de limpeza (escova, aspirador, termómetro, tubos, barra de  
manobra, separador) (4)

- Kit de químicos de arranque (4)

- Suportes de metal galvanizado para modelos rectangulares 
com profis verticais como elementos embelezadores. (5)



9

8

5 - 6

10

OPÇÕES GARDIPOOL

(1) Borda da piscina em madeira tropical

(2) Escadas externas em madeira exótica

(3) Compartimento de equipamento fechado com cadeado  
e dobradiça de mola (N°33036: 125x75x114cm)

(4) Compartimento de equipamento anexo com cadeado
 (N°33034: 125x75x114cm, N°33035: 125x75x127cm)

(5) Duche solar 
 com depósito de 15L, com torneira de água quente e fria.
 (N°34051)

(6) Tijolo de varanda Bangkirai em placas bem acabadas.
 (N°20731: 50x50x3.2cm)

(7) Feltro protector antibacteriano 
 100% poliéster 200 gr/m2, apropriado como  

acabamento interior macio, ou como uma protecção 
externa da estrutura de madeira. (N°34041)

(8) Revestimento cor de areia

(9) Revestimento imitação de mosaico

(10) Tiras de teste  
para verificar o cloro,  
PH e níveis de alcalinidade.

 (N°34031)
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(11) Doseador automático de cloro
 (N°34035) 

(12) Quadro eléctrico estanque (IP 65) 
 Com temporizador e transformador, apropriada  

para ligar a bomba e a luz.
 (N°34001: Octoo (1/2PK), N°34002: Oblong (3/4PK))

(13) Projector subaquático  
em plástico branco 100W/12V com um conector especialmente 
concebido através da estrutura de madeira Gardipool.

 (N°34011)

(14) Aquecimento eléctrico
 (N°34021: 6KW, N°34022: 9KW)  

(15) Cobertura de verão

(16) Enrolador telescópico para cobertura de verão
 (N°34061: 3.0x5.5x0.4m)

(17) Cobertura de Inverno

(18) Cobertura de segurança
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INSTALAÇÃO

A piscina é instalada numa base  
de betão ou areia estabilizada, mas 
também pode ser construída acima  
do pavimento, a meio ou totalmente  
no solo.
As pranchas de madeira de autoclave 
asseguram que a piscina obedece  
a normas estritas para estruturas .  
A sua concepção permite que até você  
a possa instalar sozinho.
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3 POSSIBILIDADES

Acima do solo

Semienterrado

Enterrado
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Não deixe de verificar a gama de mADEIRAs PARA jARDIm GARDIVAL® 
na página www.gardival.com ou pedir um catálogo de mADEIRAs PARA 
jARDIm GARDIVAL®.



www.gardipool.com

COLOPHON: A empresa não aceita a responsabi- 
lidade por quaisquer erros de natureza material. 
Reservamos o direito a alterar modelos, dimen- 
sões, cores, desenho ou quaisquer outras  
especificações de produto sem aviso prévio.  
As fotografias neste folheto são somente para  
ilustração. Para manter a qualidade do trata-
mento de pressão, produtos tratados não devem 
ser cortados. Produtos não tratados devem sê-lo  
para protecção contra o nosso clima. Mais 
informação pode ser obtida junto do espe-
cialista. A GardiPool é uma marca registada. 
A reprodução desta brochura ou seu con-
teúdo apenas com permissão escrita da 
VU Covimex, Bélgica. Esta brochura não é  
destinada a distribuição livre e não faz parte de 
qualquer contrato. Válido até 1 de Junho 2006.

Revendedor:


