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Uma cobertura para piscina,
porquê?
O universo do jardim e da piscina transformou-se, já há alguns anos,
num espaço vital tão importante como qualquer outro espaço da
nossa casa. Como uma autêntica lufada de ar fresco nos nossos ritmos
de vida, estes espaços exteriores permitem-nos aproximar-nos da
natureza e adquirem uma importância crescente no nosso dia-a-dia.
Todo o conforto e os acabamentos de design dos nossos interiores são
recuperados nestes novos salões a céu aberto.
A cobertura para piscina também mudou. Como elemento
incontornável de segurança e de conforto desde há algum tempo, hoje
em dia permite-nos aproveitar a piscina durante uma grande parte do
ano e já se inscreve no âmbito de uma nova pesquisa estética.
Graças a novas técnicas, novas formas, novos materiais, a cobertura
integra-se nos nossos exteriores e participa na revalorização do espaço
habitável. Hoje, a cobertura para piscina já não se esconde, contribuindo
para o encanto da decoração exterior.
A Abrisud contribuiu enormemente para esta evolução: a elegância das
estruturas, os materiais disponíveis (lacagem texturizada do alumínio
e seleção dos melhores tipos de madeira), a transparência absoluta da
nova geração de policarbonatos, a invenção da cobertura extraplana...
Além da sua estética, as coberturas atuais também são inteligentes:
abrem-se e fecham-se com o simples rodar de uma chave, montam-se
e desmontam-se com um só gesto, são controladas à distância e
recolhem-se e transformam-se de acordo com as nossas necessidades.
São tantas as soluções técnicas quantas as diversas expetativas de
quem tem uma piscina, por isso convém analisá-las bem antes de
escolher uma cobertura.
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Qual é a sua cobertura Abrisud?
PROCURO UMA
PROTEO O MAIS
DISCRETA POSSVEL PARA
A PISCINA

Para quem pretende proteger discretamente
a sua piscina, a cobertura extraplana é a
opção que permite beneficiar de todas as
vantagens de uma cobertura (segurança,
limpeza e água quente).
A Abrisud também propõe o melhor em
cobertores para piscinas graças a um
modelo exclusivo: uma membrana leve que
se mantém perfeitamente esticada sobre a
água.
 Cobertores > p.16-21
 Cobertura extraplana motorizada >
p.26-27
 Cobertura extraplana clássica > p.28-29

QUERO TOMAR BANHO
SEM ABRIR A
COBERTURA

A Abrisud propõe duas soluções:
As coberturas baixas oferecem a
possibilidade de nadar sob a cobertura,
esteja o tempo que estiver. p. 30-41
 As coberturas altas permitem nadar sob
a cobertura e circular à volta da piscina
graças ao seu volume interior. p.42 - 59

PROCURO UMA
COBERTURA QUE SEJA
UM ESPAO
INDEPENDENTE

A cobertura residencial transforma-se
numa nova divisão da casa. O seu volume
interior oferece um verdadeiro espaço
vital para desfrutar em família da zona
de banho.
 Cobertura alta > p.42 - 59
 Cobertura de terraço > p.66 - 69

GOSTAVA DE PASSAR
DIRETAMENTE DE CASA
PARA A PISCINA SEM
ATRAVESSAR
O JARDIM
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A cobertura alta de apoio mural ou
geminada permite passar diretamente
da casa para a zona de banho.
 Cobertura de apoio mural ou geminada >p.52

PROCURO UMA
COBERTURA
PARA O MEU SPA

A cobertura panormica tem uma
estrutura curva perfeitamente adequada
para cobrir um spa.
Está disponível em madeira ou alumínio.
 Cobertura panorâmica > p.60 - 65

QUERO ABRIR
A PISCINA
AUTOMATICAMENTE

Para tapar e destapar a piscina sem
nenhum esforço, a Abrisud propõe
coberturas motorizadas. Com o simples
rodar de uma chave ou um comando à
distância, é fácil manipular os módulos.
A motorização está disponível para todo o
conjunto da gama:
 Cobertores > p.16-21
 Coberturas extraplanas > p.22-29
 Coberturas baixas > p.30-41
 Coberturas altas > p.42 - 59
 Coberturas de terraço > p.66 - 69

TENHO UMA
CASA MODERNA...
QUAL  O MELHOR
MATERIAL PARA A
MINHA COBERTURA
ALTA?

Seja qual for o seu estilo, a Abrisud tem a
cobertura perfeita para si.
Para espaços modernos e de design,
a Abrisud aconselha a estrutura de
alumínio. É o material mais utilizado
para as coberturas para piscinas.
Não obstante, em ambientes mais
calorosos e acolhedores, a estrutura de
madeira combina melhor.
 Os materiais > p.48 - 49

QUAIS AS SOLUES
PARA COBRIR
TERRAOS?

A experiência e os conhecimentos da
Abrisud permitem oferecer coberturas
residenciais para terraços com qualidade
comparável à das varandas. Também
temos à sua disposição as melhores
soluções em pérgulas, provenientes de
Itália, para revalorizar os seus exteriores
e poder aproveitá-los ao máximo durante
todo o ano.
 Coberturas de terraço > p.66 - 69
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cobertores
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Fecho do cobertor graças à calha
extraplana
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Sempre a pensar em oferecer a gama mais completa e exigente
possível a cada cliente para a qualidade dos seus exteriores, a
Abrisud propõe por sua vez o melhor em cobertores para piscina.
Produto desenvolvido pela Coverseal para a Abrisud.
O aperfeiçoamento deste produto de alta tecnologia exigiu 3 anos de
I&D, conseguindo manter uma tensão perfeita sem comprometer a
estética e a segurança graças à calha extraplana.
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Um cobertor
de piscina único
como proteger a piscina com um cobertor automtico
perfeitamente esticado?
Finalmente um cobertor automático que se mantém perfeitamente
esticado e que resiste a cargas consideráveis sem nunca acumular
águas pluviais.
Ao contrário do que sucede com outras lonas do mercado, esta
membrana cria uma câmara-de-ar isolante por cima da linha de
água que mantém o calor.
Quando está fechado, o utilizador beneficia de todas as vantagens
de um escudo hermético estendido sobre a piscina. Enquanto está
aberto, pode desfrutar de uma piscina limpa com água sempre
impecável.

Funciona sem ligação à rede.

PONTO

Como é automático, este cobertor estende-se facilmente e sem
nenhum esforço mediante um comando alimentado por painéis
ORTES
fotovoltaicos.
SF

 Este material nico, da marca Precontraint da
Ferrari, contm mais PVC por m2 do que
qualquer outro cobertor tradicional.
 Cobertor para as 4 estaes: resiste igualmente
bem  dilatao gerada tanto pelas altas
temperaturas como pelas baixas, pela
humidade e pelas geadas.
 Cumpre as normas em vigor em
matria de protees de segurana.
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De acordo
com a norma
NF P90-308

Versão submersa
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Uma cobertura lamelar
automática
como proteger a piscina com uma cobertura lamelar
discreta e sobretudo fivel e resistente?
A partir de agora, a Abrisud propõe-lhe uma gama de coberturas
lamelares para piscina, exteriores ou submersas, concebidas para se
adaptarem a qualquer forma de piscina, novas ou já existentes.
Na sua versão exterior, a cobertura enrosca-se à volta de um cilindro,
coberto ou não por uma caixa de proteção (PVC ou madeira exótica).
Um modelo simples e robusto que não ignora o conforto, pois também
está disponível em versão automática (funcionamento por chave ou por
comando à distância).
Na sua versão submersa, a cobertura enrola-se e é automaticamente
guardada à volta de um cilindro no interior de uma vala dissimulada
no fim da piscina, sob o passeio. Uma configuração de conforto e da
máxima discrição.
O sistema de enrolamento automático da cobertura a motor tubular
é alojado no interior de uma vala seca ou submersa, consoante a
configuração.
A estrutura da vala é realizada em aço inoxidável; a parede que separa
a vala da piscina é realizada em aço inoxidável e PVC. O conjunto fica
escondido sob um estrado de lajes de madeira exótica.

Os materiais com que esta cobertura
é fabricada são particularmente
resistentes tanto ao desgaste como
às condições exteriores.
O PVC das lamelas, tal como o dos
tampões de obturação, é estabilizado
com UV; estes tampões também são
soldados por ultrassons para uma
estanqueidade perfeita. As orlas de
revestimento evitam a acumulação
de restos vegetais ou orgânicos entre
as lamelas.
Muito robustas, estas lamelas em
PVC patenteadas são montadas
de maneira a resistir à imersão até
130 kg, muito acima dos limites
fixados pela norma NF P90-308.

Versão exterior
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coberturas
extraplanas
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A cobertura extraplana:
um exclusivo
da Abrisud
como fazer desaparecer
a cobertura?
Em 2008, a Abrisud inventa um novo conceito de cobertura,
totalmente plana, rígida e resistente, sem processo de empenamento.
Todas as coberturas baixas curvas utilizam habitualmente a técnica
do flexionamento das placas de policarbonato nos perfis para
garantir uma rigidez ótima. Mas a cobertura extraplana da Abrisud
não precisa desta técnica!
Com esta nova conceção, a piscina torna-se muito mais cómoda de
utilizar (em termos de segurança, limpeza e temperatura da água)
e ganha em estética: nada incómoda à vista e desfruta-se de toda a
paisagem.
Pela sua conceção inovadora e pelo seu design elaborado, este
modelo revolucionou por completo o mercado da segurança e das
coberturas para piscinas.

Esta cobertura
está disponível
nas versões
motorizada ou
manual
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A cobertura extraplana
motorizada:
uma cobertura sem igual!
como criar uma cobertura que se
integra no meio ambiente?
Em 2008 a Abrisud cria a cobertura extraplana motorizada,
um novo conceito de cobertura que se distingue tanto
pelo design como pela modernidade e facilidade de
manuseamento.
Todas as vantagens da cobertura baixa estão reunidas
neste produto: segurança, temperatura da água, uma
manutenção fácil, automatismo e design.
Esta cobertura tem a particularidade de ser composta por
módulos da mesma largura, que se deslocam e empilham
uns sobre os outros para deixarem mais espaço no extremo
da piscina. Ao contrário de outros modelos motorizados
que se apoiam sobre uma estrutura telescópica, esta
cobertura ocupa pouco espaço no solo depois de recolhida.

Simples e
prática!
a motorizao
É possível tapar e destapar a
piscina sem esforço. Os módulos
empilham-se automaticamente
uns sobre os outros de forma
compacta.
Este dispositivo funciona com
a ajuda de uma chave ou
de um comando à distância
simultaneamente
ecológico e
económico, que
basta colocar
na fonte de
alimentação para
ser recarregado
(sistema de
motorização
e comando
à distância
patenteados).

Cobertura de um spa de natação
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A cobertura extraplana clássica:
o design ao alcance de todos!
como tornar a cobertura
extraplana acessvel a todos?
Depois de ter inventado o conceito de
cobertura extraplana através de uma
primeira versão motorizada, a Abrisud
democratiza-a com uma versão modular
clássica, mais económica.
Esta cobertura mantém todas as vantagens
da cobertura extraplana motorizada, mas
adaptando-se a orçamentos de coberturas
baixas: segurança, temperatura da água,
manuseamento fácil e design.

Informação técnica
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A cobertura Cristal®,
um exclusivo patenteado
| BY ABRISUD

como criar um revestimento to
cristalino como a gua?
A cobertura Cristal® devolve o protagonismo à sua piscina com este
revestimento de policarbonato totalmente transparente.
O Departamento de I&D da Abrisud desejava conceber uma
cobertura totalmente transparente sem polimetacrilato (tipo
plexiglas®, utilizado habitualmente nas coberturas transparentes).
Este material de grande espessura e mais pesado permite uma
menor curvatura com o resultante risco de se tornar quebradiço.
Para poder utilizar, em seu lugar, um policarbonato transparente
e ultrafino, a Abrisud desenvolveu um processo de fabrico único:
a placa é mantida em estado de tensão com a ajuda de tensores
camuflados na estrutura de alumínio.
Trata-se de um produto leve e ao mesmo tempo resistente, com um
milímetro e meio de espessura; as suas características proporcionam
a este material segurança e estética. Este policarbonato de última
geração é elaborado com o mesmo material que é utilizado para os
óculos, os CDs, os DVDs e inclusive as janelas dos aviões.
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o acabamento cristal®

Leve,
transparente
e sólido

Um revestimento exclusivo da Abrisud que proporciona
transparncia e uma melhor difuso da luz.
Este revestimento fabricado em policarbonato s mede
1,5 mm de espessura, sendo porm extremamente
resistente. A cobertura Cristal tambm  uma
estrutura especfica: a lmina de policarbonato 
mantida em estado de tenso com a ajuda dos tensores
colocados nas travessas da cobertura.
 Está disponível para as coberturas baixas clássicas, corrediças e motorizadas.
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A cobertura telescópica,
uma nova geração
| BY ABRISUD

como fazer da cobertura um elemento esttico e til?
Esta nova cobertura propõe uma estética inédita entre as coberturas para piscinas. Inspirada
nas últimas tendências arquitetónicas, a telescópica de nova geração transforma-se até
aos mínimos pormenores. A suavidade das suas curvas evoca o universo aquático, as suas
linhas tensas adelgaçam a sua silhueta e proporcionam-lhe um caráter esbelto muito
contemporâneo. As partes baixas de policarbonato de cristal oferecem aos nadadores uma
visão em 360º do exterior da piscina.
Estas coberturas distinguem-se também pelo seu elevado grau de tecnicidade.
7 funes patenteadas:
Motorizao invisvel, sem calhas
a ocupar espaço no solo; o motor,
o cartão eletrónico e os cabos
estão integrados na estrutura de
alumínio.
Iluminao com integrao de LED
nas partes inferiores da cobertura
para desfrutar de uma luz ténue
rente ao solo à volta da piscina.
Sistema de telescopia invertida que
permite deslocar os módulos em
simultâneo e à mesma velocidade,
do mais pequeno ao de maior
tamanho, para uma deslocação
perfeitamente regular e em linha
reta.
Fixao da cobertura atravs de
cavilhas magnetizadas: a cobertura
fecha-se automaticamente quando
um módulo é posicionado no seu
lugar. Acabaram-se as roscas para
abrir e fechar a cobertura sempre
que é manipulada!*

Direo assistida por rodzios
sobre molas: este dispositivo
permite voltar a centrar os
módulos em relação uns aos outros
para uma deslocação suave e sem
interrupções.
Frontal elevvel: graças a um
sistema hidráulico de abertura
e fecho, o frontal levanta-se com
facilidade para um acesso mais
rápido à zona de banho enquanto
a cobertura está fechada.
Ventilao automtica: foram
integrados uns sensores térmicos
na estrutura para regular e
reduzir a temperatura da água
e do ar. Quando a temperatura
sob a cobertura excede o limite
predeterminado, no teto abre-se
uma portinhola para criar uma
corrente de ar.

* Só os frontais precisam de ser sistematicamente desbloqueados para estarem de acordo com as normas em vigor.
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Modelo apresentado em acabamento de policarbonato alveolar
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A cobertura "all in one",
a mais polivalente do mercado
como fazer da cobertura um elemento
multifunes e fcil de manusear?

Esta cobertura
também está
disponível numa
versão transparente
com o revestimento
cristal®

Aperfeiçoámos a nossa cobertura estrela…
Esta segunda geração torna-se mais móvel e
ao mesmo tempo mais confortável, mas sem
comprometer a sua estética!
O ponto forte: permite libertar os passeios ao máximo
e otimizar o espaço à volta da piscina.
Graças ao sistema de corrediça, os módulos deslizam
uns sob os outros como se fosse uma gaveta, o que
permite tapar e destapar parcialmente a piscina sem
nenhum esforço.
Modular e completamente amovível, também pode
ser levantada mediante escoras de suporte.
Nunca antes uma cobertura tinha conciliado tão
facilmente deslocamento e abertura!

1
4

3

2

1
2

Frontal desmontável.
Perfil que permite a ventilação do
policarbonato e a colocação da junta
EPDM de limpeza. Policarbonato com
tratamento anti-UV nas duas faces.

3
4

Sistema de fixação de guias que permite
a imobilização e o alinhamento dos
módulos.
Policarbonato 8 mm alveolar protegido
numa extremidade por uma fita
microperfurada fixada na ranhura
dentro de um perfil de alumínio para
compensar a dilatação (sem parafusos
nem rebites).
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A opinião do perito
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Caixa para o sistema de motorização.
Excêntricos que permitem a sobreposição dos
módulos.
Rolete de fixação.
Frontal desmontável.

A cobertura motorizada,
basta rodar a chave
como cobrir e descobrir a piscina
sem nenhum esforo?
Em 2005, a Abrisud cria a única cobertura baixa cujos
módulos da mesma largura são recolhidos e empilhados
automaticamente* no extremo da piscina, deixando-a
completamente livre. A piscina fica então totalmente
descoberta, preservando o espaço no solo, ao contrário
de outras coberturas motorizadas que se apoiam sobre
um sistema telescópico.
* Depois de desbloquear os elementos de segurança impostos por lei.

Modelo apresentado na versão Cristal®
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Leves,
os módulos
são facilmente
recolhidos para
libertar toda a
piscina

Modelo apresentado na versão Cristal®

1

Policarbonato 8 mm alveolar, com
tratamento anti-UV nas duas faces,
protegido numa extremidade por
uma faixa microperfurada fixada
na ranhura dentro de um perfil de
alumínio para uma boa dilatação
(sem parafusos nem rebites).

2
7

2 Perfil que permite a ventilação

do policarbonato e a colocação
da junta bi-componente
de polipropileno e SEBS.
Estanqueidade por junta EPDM.

1

3 Perfil de alumínio que permite

deslizar uma pega ao deslocar um
módulo.

4 Sistema amovível e automático de

6

5

fixação e orientação, que permite o
alinhamento dos módulos e a sua
fixação (anti-elevação).

5 Escora de elevação com dobradiça
deslizante (manual, pneumática
ou elétrica).

6 Frontal desmontável e basculante.
7 Todos os módulos são corrediços,
eleváveis e amovíveis. Estão
equipados com rodízios com
chumaceiras em aço inoxidável.
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A cobertura clássica,
para simplificar a sua vida
como facilitar o uso da cobertura no
dia-a-dia?
No início, a Abrisud pretende que as coberturas para piscinas sejam
acessíveis ao maior número de pessoas, propondo uma cobertura
baixa, simples e realizada por medida: a cobertura clássica.
Os seus módulos podem ser levantados num lado ou no outro
graças às suas escoras eleváveis (de funcionamento manual,
pneumático* ou elétrico*) e pode ser totalmente desmontada para
destapar a piscina.
Aquando da sua conceção, as equipas da Abrisud apercebem-se da
vantagem que tem não usar parafusos nem rebites. Se se perfurar a
placa de policarbonato alveolar com estes elementos, ela fica mais
frágil. Este modo de montagem favorece a entrada de humidade no
interior das placas.
As placas de policarbonato alveolar das nossas coberturas são
fixadas mediante uma ranhura dentro dos perfis de alumínio
especialmente preparados para as manterem em tensão.
* Ver as opções disponíveis nas páginas 86-87.
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coberturas altas
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testes sistemticos para
as coberturas altas
residenciais

As nossas

Testes sistemáticos para as
garantias de
coberturas altas residenciais.
O cálculo das medidas de cada
fiabilidade
cobertura dá lugar a testes
específicos de resistência à neve
e ao vento. A pressão exercida
pela massa de neve acumulada no teto
ou pelas rajadas de vento é calculada
por computador mediante software
especializado.
Os diversos componentes da estrutura da
cobertura (perfis e esquadrias de união
internas) variam consoante as dimensões
da cobertura a fim de garantir, em todos
os casos, uma resistência à intempérie
superior à estabelecida por lei.
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A cobertura alta,
ainda mais espaço!
como fazer da cobertura um
verdadeiro espao de vida
no jardim?
Com a estética de uma varanda modulável e o
conforto de uma cobertura de piscina, a cobertura
alta constitui mais uma divisão na sua casa, um
lugar de lazer.
Um espaço adicional onde pode prolongar os
momentos passados junto da piscina, em família
ou entre amigos, mas ao mesmo tempo um espaço
para descontrair e, porque não, para cultivar o
corpo?
O seu grande volume interior permite-lhe
aproveitar ao máximo a piscina ou o spa: já não
sai da água a tremer de frio e desfrutará da vida à
volta dela, circulando livremente…
Um microclima à volta da sua piscina e um
verdadeiro valor acrescentado para a sua casa.
Não deixe fugir a oportunidade de aproveitar todos
estes privilégios e vantagens!

garantia de 10 anos
Esta garantia obriga as construções imobiliárias a um
seguro por um período de 10 anos (válida para todos os
proprietários sucessivos). Deste modo, o utilizador fica
protegido no momento da compra.
Esta obrigação não abrange os fabricantes de coberturas
altas. Não obstante, dado que a fiabilidade das nossas
coberturas altas está garantida a 100 %, optámos
por subscrever o mesmo seguro que os promotores
imobiliários. Esta garantia substitui todos os seguros
habituais (casa, tempestade, responsabilidade civil de
terceiros, particular ou de empresa…).
Com a Garantia de 10 Anos Abrisud, está mais do que
nunca ao abrigo das preocupações!
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A cobertura
de madeira
| BY ABRISUD
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Os materiais

Uma
estrutura
de madeira
lamelada-colada
Todos os arcos de madeira utilizados beneficiam
das marcas mais eficientes em matéria de
resistência mecânica e de tratamento contra a
humidade.
Em conformidade com as normas em vigor.
(Garantia das madeiras contra a humidade).

como proporcionar elegncia
e naturalidade  cobertura da
piscina?
A madeira satisfaz plenamente as
expetativas atuais que valorizam os
recursos naturais no ambiente da sua
casa.
Material nobre, a madeira inspira
autenticidade, calor e bem-estar. Os seus
nódulos e matizes dão relevo à estrutura,
que se entrelaça com a decoração vegetal.
Integra-se perfeitamente nos ambientes
arborizados ou que incluem materiais
tradicionais (pedras, telhas…).
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Materiais de exceção
Estrutura de alumínio
leveza, resistncia, design
O alumínio é um dos materiais mais
utilizados para as coberturas para piscinas.
Leve e extremamente resistente, adapta-se
tanto às diferentes formas de estruturas
como às medidas de coberturas, inclusive
as maiores.
• Estabilidade: este material resiste bem
tanto às altas temperaturas como às
muito baixas.
• Mobilidade: os perfis são fáceis de
manipular.
• Fcil manuteno: proteção contra a
humidade e agressões extremas, graças
à termolacagem.
A sua grande resistência permite estruturas
relativamente finas com o máximo de
integração no meio exterior.

Informação técnica
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Os materiais

Estrutura
de madeira
autenticidade, solidez e
durabilidade
As nossas estruturas são fabricadas a
partir de uma estrutura de madeira
lamelada-colada.
Este material é utilizado com sucesso
há décadas no setor da construção,
mas também em meios especialmente
agressivos, como por exemplo hangares
de armazenamento de sal, pontes…
Todos os arcos de madeira utilizados são
avalizados pelas normas mais idóneas
em matéria de resistência mecânica e de
tratamento contra a humidade.
Em conformidade com as normas em
vigor.

materiais testados e fiveis

selecionados em funo do tipo de
cobertura extraplana, baixa e alta:
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• Policarbonato Cristal de 1,5 a 3 mm
com tratamento anti-UV nas duas
faces.
• Policarbonato alveolar de 8 a 32 mm
com tratamento anti-UV nas duas
faces.

Utilizamos quase exclusivamente o policarbonato
para o fabrico dos nossos produtos, em vez
do polimetacrilato (tipo plexiglass® que 
correntemente utilizado mas que  menos
resistente (quebradio).

• Revestimentos de ocultao parcial
ou opacos disponveis por encomenda.
• Opo de vidro disponvel.
• Porcas e parafusos: inox.
• Rodzios: nylon.
• Esquadrias de unio internas de
alumnio tratadas termicamente
(duplica a resistncia mecnica).
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Coberturas arquitetónicas
Estruturas angulares
capacidade e robustez

painéis direitos

painéis cortados

De estrutura direita, angular e sóbria, este
modelo torna-se transparente para conservar
ao máximo a vista que se tem a partir do
interior ou do exterior da cobertura.

De estrutura sofisticada de linhas oblíquas, esta
cobertura transmite uma sensação de robustez.

Quando o espaço de
circulação à volta da
piscina é um pouco
mais limitado, este
modelo oferece o
máximo conforto
aos utilizadores que se
deslocam pelos passeios.
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Dado que a superfície do teto é reduzida graças
aos painéis cortados, este modelo
proporciona uma maior
luminosidade. O teto das
coberturas com painéis
cortados pode ser
formado por 2 ou
3 ângulos, consoante
a configuração.

A arquitetura

Estruturas arqueadas
instinto de proteo e conforto absoluto

linhas curvas
De estrutura arredondada de linhas
suaves, esta cobertura envolve a piscina
como se fosse uma carapaça.
O raio de curvatura adapta-se às
dimensões da piscina para uma maior
harmonia nas suas formas.

perfis angulares de drenagem
Projetados para descarregar a gua da
chuva para o exterior, inclusive se o seu
declive de descarga for extremamente
reduzido. O ar circula melhor entre as
placas de policarbonato sem o risco
de a gua ficar retida. Sem excesso de
humidade, a sua cobertura angular
mantm-se livre de bolores.
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Uma nova divisão
na sua casa
A cobertura de apoio mural ou geminada
diretamente da casa para a
zona de banho

1

2

A cobertura de apoio mural é diretamente
agregada à casa, em posição paralela. As calhas
da parede integram um dispositivo de guias
patenteado que faz com que a cobertura deslize
sem risco nem esforço.
A cobertura geminada é colocada
perpendicularmente à parede da casa ou da
cabina da piscina. Os módulos desta cobertura
podem ficar recolhidos no extremo da piscina
ou encostados à casa, para libertar os passeios.

A solução ideal para…

1
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2

facilitando o deslocamento
Deslocamento sem esforo e sem risco
de bloqueio, bastando pressionar
levemente o poste da cobertura. No caso
da cobertura angular apoiada diretamente na parede,
um dispositivo exclusivo e patenteado instalado no
interior das calhas da parede garante o deslocamento
timo dos mdulos.
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As nossas esquadrias de solo em alumnio
com reforos bloqueiam qualquer movimento
e rotao. Mxima segurana: os nossos
dispositivos de fixao so completamente
desmontveis para evitar qualquer risco de
ferida quando a cobertura angular est aberta.

As implantações

esquadrias de solo

A cobertura independente
um espao vital no
seu jardim
A estética de uma varanda
modulável aliada ao conforto
da cobertura para piscina
fazem deste espaço um lugar
de lazer separado da casa.
Devido ao seu volume interior
permite permanecer à beira
da piscina, desfrutando do
ambiente fora da água.

aumente o valor da sua casa
Investir numa piscina que é equipada com uma cobertura
significa investir num valor patrimonial inegável. Esta
instalação proporciona conforto e imprime personalidade à
casa, mas constitui, acima de tudo, um valor acrescentado
para a sua casa no mercado imobiliário.
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Uma cobertura telescópica
para nadar a céu aberto
como passar facilmente de
um lugar protegido para um
espao ao ar livre?

Uma cobertura de que vai esquecer-se…
Os seus módulos telescópicos de
diferentes larguras são recolhidos uns
sobre os outros para abrir a zona de
banho para o exterior.

manobrar
a cobertura
sem esforo
O sistema de
rodzios de direo
nica permite
manejar sozinho
a sua cobertura*
alta angular. Alm
das rodas ao nvel
do solo, as rodas de
direo corrigem a
trajetria, facilitando
o deslocamento sem
risco de bloqueio.
*Até 7 elementos em abertura
central sobre uma largura de
6,20 m e consoante o estado
dos passeios.
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Com uma cobertura telescópica, a
piscina é aproveitada durante todo o
ano e desfruta-se do banho ao ar livre
quando o tempo realmente o permite.

A visão do designer
As entradas em forma de mansarda que
rematam a estrutura curva dão à cobertura
um toque de sofisticação e elegância.

As aberturas

Abertura gradual
para uma piscina
completamente aberta
Todos os módulos que compõem a cobertura podem ser
deslocados para o extremo da piscina para a destapar
totalmente.
Uma vez aberta, a piscina fica totalmente livre. Os módulos
recolhidos formam um espaço aberto e resguardado num
dos extremos do tanque.
Para abrir o extremo sem esforço, há duas opções:
• A fachada basculante.
• A engenhosa abertura «em fole» (modelo patenteado).

Abertura central
espaos resguardados nas
extremidades da piscina
Pode abrir-se um só elemento para criar uma passagem a
meio da cobertura e refrescar o ambiente ou, pelo contrário,
deixar a piscina totalmente aberta.
A cobertura abre-se a partir do centro e os elementos
deslizam para as extremidades, o que permite dispor de
duas divisões que podem receber um spa, espreguiçadeiras,
mesas ou cadeiras.
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Uma piscina interior com
uma cobertura fixa
como abrir para o exterior uma
cobertura fixa?
A cobertura fixa que se adapta
perfeitamente no caso de o seu
uso ser indispensável durante
todo o ano, inclusive no verão.
Nesta cobertura, a estrutura e
o teto mantêm-se fixos, mas as
suas aberturas (janelas de correr,
placas e portas eleváveis) fazem
da piscina um espaço vital aberto
para o exterior.

perfis do teto
exclusivos
Os perfis de unio no
teto, exclusivos das
nossas coberturas
altas angulares,
asseguram uma
unio tima das
2 placas do teto
sem risco de
arqueamento ou de
desprendimento.
Adeus aos incmodos
estalidos por culpa
do vento e ao perigo
de uma pea sair pelo
ar, no caso de rajadas
fortes!
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As aberturas

Placas eleváveis
mxima segurana na sua piscina
A cobertura abre-se em todo o seu comprimento graças às suas largas janelas de correr.
Meio levantada, a janela transparente transforma-se numa barreira de segurança (com
uma altura de 1,10 m) que assegura um acesso limitado à piscina. Totalmente levantada,
o elemento desaparece e oferece um acesso confortável (com uma largura de 2,10 m) que
permite levar para a piscina mobiliário ou acessórios para o banho.

• A estrutura
mantém-se fixa
• As paredes
levantam-se

• Elevao manual
Uma chave de segurança garante o
controlo do acesso à piscina para uma
tranquilidade absoluta. Um dispositivo
exclusivo de elevação assistida permite
o seu manuseamento sem esforço e com
total segurança.
• Elevao automtica
Um comando à distância permite levantar
um único ou todos os elementos que
formam a cobertura.
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Aberturas simplificadas
Circular
uma abertura panormica
Este sistema de abertura formado por 5 módulos desenha
uma meia-lua. Cada elemento é móvel e independente dos
restantes. Pode-se aceder à piscina pelo módulo que se
quiser.
Em posição aberta, os módulos são recolhidos no interior da
cobertura, resultando numa fachada totalmente livre.
A ausência de calhas fixadas ao solo facilita a deslocação
do mobiliário (espreguiçadeiras, mesas…). Particularmente
elegante, esta cobertura circular proporciona uma vista e
uma claridade incomparáveis.
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As aberturas

Portas dobráveis
acesso timo sem soleira
Os diferentes elementos da fachada dobram-se
uns contra os outros em poucos segundos. Uma
vez aberta, esta porta “em fole” ocupa um espaço
mínimo de cada lado.
O seu prático sistema de fecho (dispositivo
patenteado) estende-se e recolhe-se sobre si mesmo
em tempo recorde. Os postes de superfície dentada
ajustam-se de modo que as lâminas permaneçam
sempre unidas.
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cobertura
panorâmica
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Um espaço multifunções
Um sucesso total, no s para quem tem piscina
ou spa, mas tambm para todos os que desejam
desfrutar de um espao destinado ao relaxamento
ou ao desporto (fitness) ou de um espao de
vida com mobilirio e plantas, ao estilo de uma
varanda estival... Atravs das suas estruturas
leves, modulveis e estilizadas, a Abrisud entra no
universo da microarquitetura.
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Um espaço de vida
como fazer da cobertura um espao de vida
para desfrutar durante todo o ano?

Em 2010, a Abrisud reinventa a cobertura: imagine uma
cobertura em que claridade, espaço e luminosidade se
entrelaçam. Imagine uma cobertura que abriga tudo aquilo
com que você sonha…
A Abrisud pôs toda a sua experiência e capacidade como
fabricante ao serviço de uma cobertura fiável, fácil de
manusear e sobretudo elegante.
O design inspira-se diretamente na natureza, com a sua
estrutura circular e os seus grandes módulos que encaixam
em forma de espiral…
Esta proeza tecnológica nasce da combinação de 2 aberturas
circulares que formam uma estrutura cilíndrica composta
exclusivamente por 2, 4 ou 6 módulos móveis.
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3 sistemas de abertura

1

2

3

2 elementos
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4 elementos

6 elementos

4

Hiperestrutura de alumínio
termolacado fixada no solo.
Cor cinzenta mate (garantia
de qualidade Qualicoat e
Qualimarine).
Teto de policarbonato
alveolar 8 mm. Colorido em
bronze (tratamento anti-UV
nas duas faces).
Paredes verticais de
polimetacrilato Cristal®
4 mm (tratamento anti-UV
nas duas faces).
Eixo central em aço
inoxidável.

Panorâmica
SO seu ponto forte reside nas suas aberturas:
todos os elementos são móveis e podem
deslizar independentemente uns dos outros.
Esta cobertura roda 360º sobre o seu eixo e
pode abrir até 300º!
Este sistema patenteado é formado por
elementos móveis de abertura multidirecional
fixados mediante uma hiperestrutura em
forma de tripé. Os módulos da cobertura
podem ser instalados e abertos em qualquer
sítio.

Informação técnica
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coberturas de
terraço e pérgulas
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Coberturas de terraço e
pérgulas
um espao preservado
protegido do vento, da chuva e do sol
Com o objetivo de oferecer a gama mais completa possível e mais
adequada ao estilo do espaço exterior de cada cliente, a Abrisud propõe
diferentes soluções para terraços graças às suas coberturas residenciais
e pérgulas moduláveis.

Para mais informações, solicite
o nosso catálogo de coberturas de terraço e pérgulas.

coberturas de terrao
Uma gama dedicada às coberturas residenciais, que se adaptam perfeitamente à ampliação
da casa com a máxima naturalidade…
Este espaço cheio de luz permite fazer vida ao ar livre durante todo o ano, ampliando a casa e
dando-lhe valor acrescentado. Ao contrário de um pórtico de teto e paredes fixas, a cobertura
abre-se ampla e rapidamente para revelar os exteriores e aproveitar o terraço a céu aberto.

prgulas
A Abrisud selecionou o que há de melhor em pérgulas, pela mão da marca Corradi. De origem
italiana, como recorda a própria palavra “pérgula”, estes produtos misturam materiais
inovadores, um elevado grau de tecnicidade e, naturalmente, todo o encanto e o elaborado
design “made in Italy”.
Toda a gama de pérgulas pode ser personalizada graças às suas paredes verticais
transparentes ou opacas (na fachada ou nas extremidades) e aos seus tetos de tecido ou de
travessas laminadas orientáveis. Dispomos de diferentes modelos para satisfazer as diversas
necessidades de abertura para o exterior ou, pelo contrário, de intimidade e privacidade.
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