
Dados do Cliente: Morada de entrega:

Cliente:

Morada:

Localidade:

Código postal:

Telefone:

Contacto (para entrega)

Tlm. Contacto (para entrega):

38 Toneladas (1) 19 Toneladas (1) 38 Toneladas + carro com grua

19 Toneladas + carro com grua Recolha pelo Cliente

(1) Sem descarga planeada. Esta deve ser proporcionado pelo Cliente através dos seus próprios meios.

Passamuro Já instalado A fornecer/instalar

Kit completo (peças a chumbar para eixo enrolador e suportes de vigueta)

Kit eixo enrolador (peças a chumbar apenas para eixo enrolador)

Opção motor à prova de água

Espessura do muro:    E = cm

Deverá selecionar o modelo do passamuro 110 mm 210 mm 310 mm

Motor no tubo enrolador a fixar por debaixo da pedra da bordadura

Motor no tubo enrolador a fixar à parede

Suportes de encastrar com passagem do cabo: Já instalado A fornecer/instalar

Suportes a encastrar + Passamuro passa cabo

Suporte a fixar à parede + Passamuro passa cabo

Cor Branco Areia Cinzento

Fixação: A fixar sob os suportes da vigueta A fixar à parede

Profundidade da piscina ao nível do dique: H =   m

   Atenção: Se o dique não estiver situado numa parte da piscina com fundo plano em toda a largura (Ex: Piscina com bolead entre  fundo e

   as paredes) deverá anexar obrigatoriamente, uma vista em corte da piscina e indicar onde ficará situado o dique.

Tipo: Vigueta 110 mm Vigueta 70 mm

Cor da vigueta e suportes: Branco Areia Cinzento

Piscina em construção Ajustável
(apenas para vigueta 110 mm) (disponível para vigueta de 70 e 110 mm)

Piscina em reconstrução/renovação A fixar à parede
(apenas para vigueta 110 mm) (disponível para vigueta de 70 e 110 mm)

Medidas 615 mm < Dim. < 1015 mm 1016 mm < Dim. < 1460

Fixação: Sob a pedra da bordadura Fixação à parede

O número de suportes anti-flexão são automaticamente recomendados quando da aquisição da vigueta (110 ou 70 mm)

Se deseja uma quantidade diferente, deverá indicar aqui:

Quantidade de suporte anti-flexão:
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Transporte

Modelo Roussillon - Motor em fossa seca

Encomenda     Cliente: Data:Orçamento

Dique de separação e suportes: Sim

Modelo Conflent - Motor no tubo enrolador com suportes

Modelo Roussillon II - Motor no tubo enrolador sem suportes

Não

Sim Não

Suporte anti-flexão

Vigueta:



1) Largura ao nível da pedra de capeamento (cm)

2) Largura ao nível da água (cm)

3) Largura ao nível do tubo enrolador (cm)

Tampas standard fornecidas em peças de 1000 mm (módulos de 500 mm):

Standard 700(P) x 1000 mm L=Largura a cobrir (em m)

Standard 950(P) x 1000 mm

Tampas à medida:

P = Profundidade (em m) L = Largura a cobrir (em m)

Tampas standard fornecidas em peças de 1000 mm:

Branco Cinzento Areia

Standard 700(P) x 1000 mm L = Largura a cobrir (em m)

Standard 950(P) x 1000 mm

Tampas à medida:

P = Profundidade (em m) L = Largura a cobrir (em m)
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A quantidade de tampas fornecidas serão suficientes para cobrir as medidas acima mencionadas. Os cortes/acertos às 

necessidades da instalação serão efetuados em obra pelo Cliente, 

Entregaremos as tampas à medida exata segundo a largura a cobrir.

As tampas de alumínio entregam-se em peças de 1000 mm. Quantidade entregue ≥ Largura a cobrir. A última peça terá de ser 

recortada em obra segundo a piscina.
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Dimensões da fossa:

Tampas para a fossa: Sim Não
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A quantidade de tampas fornecidas serão as suficientes para cobrir as medidas acima mencionadas. Os cortes/acertos às 

necessidades da instalação serão por conta do Cliente.
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Branco Cinzento Areia Cinzento médio

Policarbonato Azul/Preto Policarbonato Transparente Policarbonato Cinzento/Preto Policarbonato Transparente/Preto

Sistema de segurança Fivela Sistema de segurança Fivela

Para fixar à parede Para fixar sob a pedra de bordadura

(a partir de 7cm de altura da água) (distância da água entre 9 e 16 cm)

Sistema de segurança ABS Sistema de segurança ABS

Para fixar sob a pedra de bordadura

Sistema de Segurança Inox Sistema de Segurança Inox

Para fixar à parede Para fixar sob a pedra de bordadura

(a partir de 7cm de altura da água) (distância da água entre 9 e 16 cm)

Sem sistema de segurança (a cobertura não ficará conforme a Norma)

As dimensões medem-se em metros ao nível da água

Ângulos Correto Errado

(Largura)

(Comprimento)

a 1 m de R1-R32

a 10 m de R1-R32

diagonais a 11 m de R1-R32

R1-R3 R2-R4
a 12 m de R1-R32

a 13 m de R1-R32

a 14 m de R1-R32

a 15 m de R1-R32

a 16 m de R1-R32

a 17 m de R1-R32

a 18 m de R1-R32

Reto Raio (cm) Chanfro (cm) a 19 m de R1-R32
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R4

R3

Ângulos

Sistema de Segurança

Dimensões da piscina

As medidas da largura são medidas a cada metro, 

junto à liinha de água, desde o lado do enrolador (em 

metros)

Cor das lâminas Sem lâminas

a 3 m de R1-R32

a 4 m de R1-R32
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a 2 m de R1-R32

a 5 m de R1-R32

a 6 m de R1-R32

a 7 m de R1-R32

a 8 m de R1-R32

a 9 m de R1-R32

a 20 m de R1-R32
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Corte em forma Corte em esquadria

1) Tipo de Skimmer À face da parede Saliente da parede cm

2) Assinalar com uma cruz, na planta abaixo, a posição dos skimmers

3) Se os skimmers estiverem nas laterais da piscina, indicar as medidas S1, S4 ou S9 e S6 segundo a posição do enrolador.

Sem skimmers (indicar o sistema de filtração e anexar uma planta da piscina)

(Centrado) SK = Skimmer

Em comprimento 1 Em comprimento 2

Em largura lateral do enrolador Do lado oposto do enrolador

Opções Não Sim

Caixa de comando mural sem fios + APP Telecomando porta-chaves

Não conforme a norma NF P90-308

Telecomando porta-chaves suplementar

Cantoneira inox 67 x 67 mm (2,5m) para as tampas de alojamento Qtd.:

Carimbo do Cliente Assinatura de cofirmação de aceitação

Acabamento dos cortes (Essencial se existir cantos arredondados ou escadas)

Posição dos Skimmers
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Observações/Peças suplementares a acrescentar:
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Piscina transbordo Não Sim (indicar o local de transbordo)

Anexar um plano com as medidas do transbordo. A cobertura não estará de acordo com a Norma. É favor enviar a ficha de conhecimento de incumprimnto da Norma
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Escada Romana (raio constante)

Os ângulos

(Largura)

Medidas ao nível da água (Comprimento)

Atenção: Caso a escada tenha uma forma irregular, deverá anexar uma planta.

Escada Reta

Os ângulos

(Largura)

(Comprimento)

Medidas ao nível da água

Os ângulos

(Largura)

Medidas ao nível da água (Comprimento)

Escadas Não Sim

Reto Raio (cm) Chanfro (cm)

R5

Ângulos R X Y Z

R6

Reto Raio (cm) Chanfro (cm)

Ângulos R X Y Z

R5

R7

R6

R8

Reto Raio (cm) Chanfro (cm)

Ângulos R X Y Z

     Nota: Se a escada não estiver no lado oposto ao eixo enrolador, envie uma planta.

R8

R6

Escada Trapezoidal
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