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Seablue...
Imagine-se a desfrutar o mundo das piscinas Seablue.
Uma piscina acrescenta à sua vida divertimento e elegância.
Pode ficar orgulhoso em saber que a sua Seablue é construída com a mais alta
qualidade de materiais e a mais inovadora tecnologia de concepção e projecto.
Uma piscina Seablue irá proporcionar-lhe anos de prazer e diversão
Relaxe tal como imaginou. A grande recompensa da vida é gozar junto da
sua família o prazer que merecem, todos os dias, durante anos e anos que a
Seablue lhe proporcionará.

< Piscina

Bahamas
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Considerada a piscina familiar, o modelo Bahamas cria um ambiente
calmo e envolvente, ideal para o descanço da família.
A sua linha suave conjuga tanto o estilo desportista como o familiar.

Seablue Swimming Pools // 5
O modelo Rectangular foi desenvolvido estéticamente
para um maior aproveitamento do seu espaço interior.
Uma perfeita combinação entre o design e as suas
linhas paralelas, fazem com que este modelo seja o
preferido para os amantes de desportos aquáticos.

Piscina >

Rectangular

6 // Seablue Swimming Pools

< Piscina

Full L

Um dos modelos de piscina com mais aproveitamento de espaço de lazer
no seu interior, é sem dúvida, o modelo Full L, conjugando duas formas de
piscina numa só. Caracterizado por um formato muito amplo, possuindo uma
das maiores zonas de relaxe.

Um modelo clássico e linear, conjugando num só modelo uma
piscina Oval com uma piscina Rectangular. Um design único com
um dos topos em curva e outro recto.

Piscina >

Moscovo
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< Piscina

Oval
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O modelo OVAL caracteriza-se por possuir as extremidades totalmente arredondadas.
Estéticamente este é um modelo que se enquadra em todos os jardins modernos,
dando um design arrojado ao seu jardim.
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Para uma perfeita harmonia estética, o modelo Fiji com o seu formato curvo,
distingue-se por criar um estilo inovador e arrojado.
Possuindo uma zona profunda alargada, este modelo convida aos jogos
subaquáticos e aos amantes do lazer.

Piscina >

Fiji
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< Piscina

Redonda

O modelo Redonda, com uma forma perfeitamente redonda,
foi desenhado e estudado para aproximar o convívio entre os
utilizadores. Ideal para a família bem como para os amigos, este
modelo permite que todos desfrutem de um banho tranquilo e ao
mesmo tempo que convivam entre eles.

Com um design irregular, o modelo Lagoa atribui ao seu jardim um
verdadeiro paraíso tropical.
Sinta-se numa baía tropical mas na sua própria habitação, longe do
stress do quotidiano.

Piscina >

Lagoa
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1
2
3

1

Romana >
A sua forma arredondada, cria um perfeito
ambiente decorativo à sua piscina Seablue.

2

Rectangular >
A escada com mais espaço interior, oferecendo
um amplo espaço de lazer.

3

Transat >
Com um design único e original , os degraus da
Transat dão à sua piscina uma decoração única.

4

4

Romana Curva >
A escada idealizada para todas as piscinas de
design arredondado.
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Escadas e
Bordaduras
As escadas Seablue não só foram elaboradas para tornar o seu acesso á piscina mais cómodo, bem como para criar um
espaço único de lazer na sua piscina. Com degraus antiderrapantes, uma técnica inovadora, disponível em várias cores.
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Liner’s e
Revestimentos

Uma das inovações tecnológicas mais marcantes
nos nossos tempos é, sem dúvida, a estanquecidade
criada pelo revestimento a LINER.
Sendo esta a tecnologia mais segura em termos
de estanquecidade, testada, comprovada e usada
em barragens e túneis, torna-se também uma
tecnologia que permite decorar a sua piscina ao
seu gosto, com uma manutenção facilitada.

Os Liner’s Seablue são um produto fabricado
em PVC, (com uma soldadura a alta frequência
elaborada em fábrica), à dimensão da piscina.
Estão disponíveis várias cores bem como vários
padrões. Poderá optar pelo que combinar melhor
com a sua habitação.
Poderá combinar uma cor a seu gosto com um
friso a seu gosto.

LINER’S

> Azul Forte

> Azul Claro

> Branco

> Mármore
> Mosáico

FRISOS
1 Lisboa Azul >

1

2

3

4

5

6

2 Ibiza Azul >
3 Mykonos Azul >
4 Kheops Ocre >
5 Ipanema Areia >
6 Cartago Areia >

Equipamentos

e Acessórios
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Sistema de filtração
O Coração da sua Piscina

Embora não se encontre ao alcance da vista,
o sistema de filtração é, sem dúvida aquele que garante a sua água sempre limpa e
cristalina.
A Hayward, uma marca líder mundial na
inovação e fabricação de sistemas de filtração para piscinas, é o coração da sua Piscina Seablue.
A qualidade das bombas e filtros da Seablue garantem assim, a manutenção mais
fácil e económica existente no mercado, garantindo a mais alta performance ao longo
dos anos.

Iluminação
Esqueça os tradicionais projectores que conhece.
Agora existe o Colorlogic LED, a mais recente e
avançada tecnologia de projectores para piscinas.
Mais que uma simples iluminação, o Colorlogic
LED transforma a sua piscina num ambiente mágico e encantador.
Ilumine a sua piscina a seu gosto, com a possibilidade de 5 cores fixas, e 7 programas de alterações
de cores, o Colorlogic possui assim 12 programas
a seu gosto. Com a tecnologia de LED, o Colorlogic é o projector mais eficiente a nível energético
existente no mercado, tendo uma durabilidade de
50.000 horas de vida.

Tratamento de água
Sistema a sal

Livre-se de despesas inerentes à aquisição
dos produtos químicos e deixe de manipular
com frequência os produtos químicos.
Ponha um ponto final nos incómodos causados pelas irritações e pelos cheiros desagradáveis.
O sistema a sal efectua a desinfecção numa
célula instalada no circuito de filtração e purifica a água através da destruição das algas e
das bactérias presentes na água.

Aquecimento

Natação conta corrente

Limpeza

Bomba de calor - A solução mais económica.

Para os amantes da Natação (um dos desportos aquáticos mais completos), a Seablue proporciona-lhe agora
a prática deste desporto sem percorrer a piscina vezes
sem conta. A Natação Contra Corrente permite que pratique natação sempre no mesmo local.

Automatize a limpeza da sua piscina. Fáceis e práticos de
usar, os aspiradores automáticos trabalham para manter a
sua piscina sempre limpa, enquanto você descansa no seu
jardim.

Cascatas

piscina, totalmente automático

As calorias presentes no ar são captadas e restituídas
à água da piscina. Para 1 kW consumido pelo seu
compressor a bomba de calor restitui 4 a 5 kW à
piscina.

Resistências eléctricas - A solução mais simples.
A resistência permite aquecer a piscina com um investimento inicial reduzido. Ideal para a utilização
pontual ou residências secundárias.

Relaxe ao som de uma queda de água. Desfrute da
sensação de uma cascata a fluir na sua pele vezes sem
conta.

Pool Vac Ultra - Concebido para a limpeza do fundo da
AquaVac - Concebido para limpeza do fundo, paredes da
piscina e linha de água, este modelo é dotado de microprocessadores e cartuchos filtrantes de 5 microns, que tornam
assim o modelo mais avançado do mercado.
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Fundo Pirâmide Invertida

Fundo Pirâmide Invertida
com degrau de segurança

Formatos e Fundos
Idealize o formato ideal para a sua piscina de sonho

Fundo Curvo

16 // Seablue Swimming Pools

Fundo Plano

Para além dos modelos tradicionais, a Seablue tem para si uma enorme variedade
de modelos com as dimensões mais apropriadas para o seu espaço de lazer.

Seablue Swimming Pools // 17
As piscinas em kit Seablue devem o seu êxito à qualidade de todos os componentes, desde o seu projecto original até ao mais pequeno dos detalhes.
Com uma técnica de construção comprovada, a Seablue possui uma experiência de construção e fabrico com mais de 30 anos, atingindo hoje padrões
de excelência em qualidade.
Uma tecnologia avançada que lhe garante a ausência de fissuras ao longo
dos anos.
Uma construção limpa e rápida que lhe assegura o prazo de execução.
Uma técnica que lhe proporciona a garantia que o seu investimento inicial
irá prolongar-se durante anos e anos.

Tecnologia Exclusiva
2

3

1

ROBUSTEZ ÚNICA

1

Uma robustez superior ao betão. O aço é uma dos
componentes cada vez mais utilizado em grandes
construções, permitindo uma solidez maior que o
betão.
Graças a sua concepção, cada painel Liso de Aço
Seablue tem uma resistência de cerca de 20.000kg/
m², comparável a uma parede de betão com cerca
de 45 cm de espessura.

PROTECÇÃO ÚNICA

2

Graças ao processo de Zincagem a quente único Seablue, que consiste numa fusão de zinco a
uma temperatura de 450 Cº, a qual permite que
a zincagem não seja superficial mas sim que penetre dentro do aço (uma perfeita liga formada
entre o Aço e o Zinco), obtendo uma espessura
de Zinco entre 100 a 120 Microns correspondente a 750 g/m².

SISTEMA RIVET-LOCK

3

Os Painéis Lisos Seablue, tecnologicamente mais
avançados, dispõem do sistema exclusivo patenteado RIVET-LOCK, sistema este que obriga à inixistência de pontos de soldadura.
RIVET-LOCK, é um sistema exclusivo de fixação (sem
soldadura) que protege os painéis Seablue da corrosão, mantendo a galvanização 750g m² intacta,
onde as tradicionais soldaduras enfraquecem e destroem a galvanização.

Garantia
Painéis 30 anos*
Liner
15 anos*
Filtros
5 anos
Bombas 2 anos
* Garantia degressiva

A SEABLUE tem vindo a desenvolver e projectar produtos para piscinas há mais de 30 anos, procurando e desenvolvendo
continuamente novos padrões de excelência de qualidade, afim de responder às necessidades dos nossos clientes.
Devido aos bons resultados e ao empenho demonstrado, a SEABLUE conta já com Distribuidores e Instaladores em todo
o Mundo tendo uma forte presença nos Estados Unidos e Europa.
A completa dedicação dos nossos colaboradores demonstrada ao longo destes anos, colocou a SEABLUE a um nível
tecnológico e competitivo muito elevado.
Há mais de 30 anos, a Seablue tem sido reconhecida passando pela América do Norte e em todo o mundo. A longevidade
da Seablue é uma reflexão directa não só da qualidade do trabalho de grupo, que é reflectido em cada piscina, bem
como na inovação e experiência contínua no desenvolvimento de designs únicos e patenteados.

A Seablue continua a crescer e a expandir a sua quota de mercado em todo o
mercado norte-americano, europeu e em todo o Mundo. Através da nossa extensa
rede de Revendedores Autorizados e Distribuidores, a Seablue é capaz de satisfazer
as exigências únicas de cada região geográfica, abordando especificamente as
necessidades inerentes a cada mercado.

Sedes
Distribuidores

Mundo Seablue

www.seablue.pt

Agente Seablue Autorizado:

SCP POOL PORTUGAL
www.scpeurope.com
www.scppool.com

