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 2022-00 Cobertura Submersa Tampa Fora de Água   

Modelo Conflent (motor no eixo) 
 

 

 
 

 

 

 
 

Dados do Cliente 
Nome da empresa 

Número proposta Fluidra: 

38Toneladas(1) 19Toneladas(1) 

Transporte 

38Toneladas+Carro com grua Recolha pelo Cliente 
(1) Sem descarga planeada. Este deve ser proporcionado pelo Cliente através dos seus próprios meios. 
 

Tipo de suportes Conflent (motor no eixo) 

Fixação sob pedra de bordadura Fixação à parede 

Dimensões do Eixo 

Largura da piscina ao nível do eixo m 

Vigueta 

Vigueta 110mm Vigueta de 70 mm Sem vigueta 

Branco Cinza Areia 

Regulável, a fixar na 
parede 

Regulável, a fixar no muro,  
para  Liner 

Regulável, a fixar no 
muro* 

Largura entre as bordaduras (1) m 

Largura ao nível de água (2) m 

* Não compatível com dique de separação 

Encomenda Orçamento Cliente : Data: 

Morada de entrega 

Num Pro Center No Cliente 

Nome: 
Morada: 
Cidade : 
Código postal : 
Tlm para entrega: 
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Dique de Separação PVC 

Com dique de 
separação 

Sem dique de 
separação 

Altura da piscina m 

* Não pode ser vendido sem a vigueta. Não compatível com suportes de viguetas ajustáveis 

Suporte anti-flexão* 

Fixação sob pedra de bordadura Fixação à parede 

615mm a 1015mm 1016mm a 1460mm 

* Dependendo das medidas da piscina e do tipo de vigueta, pode ser necessário um ou mais suportes anti-flexão 

Tampas 

Largura a cobrir* m 

Madeira Alumínio branco Alumínio cinza Alumínio areia 

700 mm 950 mm À medida m 

* Deve ser múltiplo de 0,50 m para tampas de madeira de 700 e 950 mm e múltiplo de 0,125 m para todos  tampas de alumínio 

Cor da Lâminas 

Sem lâminas Branco Cinza Areia Cinza médio 

Policarbonato: Azul transparente / Preto* Transparente / Preto* Cinza metálico / Preto* 

* Opção : Rail inox com rodas para lâminas de policarbonato 

Sistema de Segurança 

Sistema de Segurança Fivela 
com tira em tecido 
Para fixar à parede 
(A partir de 7 cm de altura da água) 
 

Sistema de Segurança Fivela 
com tira em tecido 
Para fixar sob a bordadura 
(Distância da água entre 9 e 16 cm) 

Sistema de segurança ABS 
Para fixar à parede 

Sistema de segurança ABS 
Para fixar sob a bordadura 
 

Sistema de Segurança Inox 
Para fixar à parede 
(A partir de 7 cm de altura da água) 

Sistema de Segurança Inox  
Para fixar sob a bordadura 
(Distância da água entre 9 e 16 cm) 
 (Altura da água entre 7 cm e 16 cm) 

Sem sistema de segurança 
(A cobertura não estará conforme a Norma) 
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Dimensões da piscina 
As dimensões medem-se em metros ao nível da água 

 
a 1 m de largura l0: 

 

a 2 m de largura l0: 
 

a 3 m da largura l0: 
 

a 4 m de largura l0: 
 

a 5 m da largura l0: 
 

a 6 m de largura l0: 
 

a 7 m da largura l0: 
 

 
L1:                             m 

 
lx:                              m 

 
D1:                            m
  

 
L2:                             m 

 
l0:                              m 

 
D2:                             m 

a 8 m de largura l0: 

a 9 m de largura l0: 

a 10 m de largura l0: 

a 11 m de largura l0: 

Ângulos 
a 12 m da largura l0: 

a 13 m da largura l0:  

 
 

  Reto                    Raio                      Chanfro  
 

Ângulos         Reto            Raio               X                  Y                   Z 

a 14 m da largura l0: 

a 15 m da largura l0: 

a 16 m da largura l0: 

a 17 m da largura l0: 

a 18 m da largura l0: 

a 19 m da largura l0: 

R1 
 

 
    

R2 
 

 
    

R3 
 

 
    

R4 
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Comprimento L1*  

No lado oposto ao do enrolador 

 
Transbordo 

 
Comprimento L2*  

Na largura ao lado do enrolador

A cobertura não cumpre com a norma NFP 90-308 - * É obrigatório o preenchimento da última página 
 
 

 
 

Acabamento de Cortes 

Corte em forma Corte em esquadria 

Essencial se existirem cantos arredondados ou escadas 

Posição do Skimmer 

1) Tipo 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 estão colocados na largura, indicar as medidas S1 a S9 segundo a quantidade e a posição dos mesmos: 

Skimmer centrado Skimmer centrado 

S6: m S1: m 

S7: m S2: m 

S8: m S3: m 

S9: m S4: m 

Se verificou que o skimmer está centrado, não há necessidade de inserir as dimensões S2, S3 ou S7, S8 
 

Opções 

Caixa de comando mural 
 

Telecomando porta-chaves* 
 

Esquadros inox 70 x 70 mm, 
suporte tampas fosso 2,5 m 

Quantidade de esquadros 

* A cobertura não estará em conformidade com a norma NF P90-308 
 

Comentários 
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Escada Reta 

l3: m h: m 

l1: m l2: m  Escada Centrada 

ângulos 

Reto 

 Reto 
        Raio Chanfro 

Ângulos  Raio        X                   Y                  Z 

Escada Trapezoidal 

l3: m l4: m h: m 

l1: m l2: m  Escada Centrada 

Ângulos 

Reto 

 Reto 
Raio Chanfro 

Ângulos   Raio        X                   Y                  Z 

Escada Romana (raio constante) 

l3: m h: m 

l1: m l2: m  Escada centrada 

Ângulo
s 

Ângulo
s 

Reto 

Reto 
   Raio                           Chanfro  

   Raio               X                  Y                  Z 
   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R5 
 

     

R6 
 

     

R5 
 

     

R6 
 

     

R7 
 

     

R8 
 

     

R5 
 

     

R6 
 

     

R7 
 

     

R8 
 

     

m

m

m
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Tipo de Revestimento 

Liner PVC reforçado Vítreo/Cerâmica Cuba de poliéster Pintura 

Outro: 
: 

Tipo de Transbordo 

Caso 1 
Lâminas 
maioria 

Piscina  

Altura do declive (cm) 
Caso 2 Lâminas 

maioria 

 
Piscina 

Largura da parede (cm) 

Posição do transbordo e Bocas de Impulsão 

Transbordo 

Transbordo 
 
 

Coloque os locais de transbordo e bocas de impulsão no diagrama acima 
 

Caleira Transbordo 

Caleira Transbordo 
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