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Lâminas

• Variadas opções de cor.
• Largura das lâminas 83 mm (standard) ou 50mm (a 

pedido).
• São compostas de 3 compartimentos estanques uni-

das por um gancho duplo para optimizar a flutuabi-
lidade.

• Na altura da instalação é necessário prever  no míni-
mo uma distância entre os 3 e os 8 cm para compen-
sar a dilatação provocada pelo calor do sol.

• As tampas têm terminais amovíveis de diferentes ta-
manhos para ajustar as lâminas à largura da piscina.

• O preço das lâminas é calculado ao metro linear em 
função da larg. da piscina.

• As escadarias têm preço fixo e podem ser cortadas 
em esquadria ou em forma.

• Garantia de 3 anos para as lâminas.

• Os materiais utilizados 
foram rigorosamente tes-
tados, resistem à corrosão 
e ao envelhecimento em 
condições normais de utili-
zação.

• As lâminas em PVC são 
fabricadas individualmente. 
Resistem ao choque e são 
fiáveis quanto à flutuabili-
dade.

Terminais amovíveis

coberturas automáticas abriblue

SeGuRANçA estética economia quaLidade

• As lâminas em PVC são 
robustas e foram concebi-
das para suportar o peso de 
uma criança pequena ou de 
um animal doméstico, o que 
torna a sua piscina mais 
segura.

• A tampa da lâmina permite 
assegurar a estanqueci-
dade e uma excelente capa-
cidade de flutuação.

• De eixo submerso, a insta-
lação passa despercebida 
quando a cobertura está 
completamente aberta. Fica 
dissimulada numa caixa ao 
nível da bordadura.

• O tampo da caixa pode ser 
fabricado em madeira exó-
tica, PVC ou alumínio, nas 
cores branco, areia ou cinza.

• As folhas e/ou outros detri-
tos caem sobre a cober-
tura e são recolhidos pelos 
skimmers quando esta é 
enrolada.

• A cobertura automática aju-
da a reduzir o efeito da eva-
poração da água e permite 
uma economia de cerca de 
80% nas piscinas aquecidas 
ao ar livre.

• O calor da água é retido e 
a água protegida do efeito 
de fotossíntese reduzindo o 
consumo de produtos quí-
micos.

em 
conformidade 

c/ a norma 
nf p90-308
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coberturas automáticas abriblue

GARANTiA NON’CO
Garantia Non’Co anti corrosão por 15 anos para peças metálicas (eixo, calhas e fixações) 
nos modelos submersos, 5 anos nos modelos de banco e 3 anos nos modelos Open e 
Manu.

Garantia 3 anos para as lâminas.
• Garantia aplicável para condições normais de utilização.

OPeN Surf System - modelo com fio

SuRF SYSTeM 
(PARA MODeLOS OPeN e bANCO)

• Com o surf system, existe uma solução para libertar o espaço de utiliza-
ção. Após enrolamento da cobertura, o mecanismo é movimentado para 
a zona de trás do tanque, O mecanismo está equipado com um  sistema 
(roda mais carril) que permite  a sua movimentação.

• A largura dos modelos móveis é igual à largura da piscina acrescida de 
70cm para o modelo standard.

OPeN Surf System - modelo autónomo carril discreto banco Surf System

WiNG SYSTeM

Sistema patenteado que permite cobrir zonas 
laterais da piscina  no lado oposto ao do enrolador.

• Cumpre com a norma Francesa NF P90-308.
• Homogéneo e estético. É fabricado com o mesmo sistema de lâminas 

da piscina.
• Compatível com os sistemas Open, banco e submersas.
• Cobre áreas laterais até 2 x 1 m.
• Para formatos: curva romana, forma livre, retangular e trapézio.
• Não se fabrica em lâminas translúcidas.

os sistemas acima do solo pres-
supõem a inutilização de uma 
parte da piscina, devido à insta-
lação do mecanismo num dos 
topos da mesma.
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uMA VASTA GAMA
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coberturas automáticas abriblue

MODeLO OPeN - ACiMA DO SOLO
dimensões/ 

modeLo Lâminas cor Lâminas 4  x 8 m 4 x 9 m 4,5 x 9m 5 x 10 m 5 x 11 m 6 x 12 m

cLassic PVC

branco

Azul

areia

Cinza

Marble Azul

soLar PVC

branco

Azul

areia

Cinza

Marble Azul

surf 
system 
autónomo
(esqueLeto 
branco)

PVC

branco

Azul

areia

Cinza

Marble Azul

manu PVC

branco - -

Azul - -

areia - -

Cinza claro/escuro - -

Marble Azul - -

PVP’s para coberturas Open/Manu c/ pé ou esqueleto (Surf System) lacado a branco. Preço inclui mecanismo e lâminas. NÃO iNCLui TRANSPORTe nem embaLa-
GeM (pág. 292).

modeLo banco - acima do soLo 
dimensões/ 

modeLo Lâminas cor Lâminas 4  x 8 m 4 x 9 m 4,5 x 9m 5 x 10 m 5 x 11 m 6 x 12 m

cLassic

PVC

branco

Azul

areia

Cinza/Cinza escuro

Marble Azul

Azul Trans/Dupla Cam.

POLiCAR
bonato

Policarbonato azul/ azul 
dupla c.
Policarbonato transp. /
prata dupla c.

soLar

PVC

branco

Azul

areia

Cinza/Cinza escuro

Marble Azul

Azul Trans/Dupla Cam.

POLiCAR
bonato

Policarbonato azul/ azul 
dupla camada
Policarbonato transp. /
prata dupla camada

surf 
system 
autónomo
(esqueLeto 
branco)

PVC

branco

Azul

areia

Cinza/Cinza escuro

Marble Azul

Azul Trans/Dupla Cam.

POLiCAR
bonato

Policarbonato azul/ azul 
dupla camada
Policarbonato transp. /
prata dupla camada

PVP’s para banco lacado a branco. Preço inclui mecanismo e lâminas. NÃO iNCLui TRANSPORTe NeM eMbALAGeM (pág. 292).                        
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MODeLOS iMM’Ax e iMM’bOx - CObeRTuRAS SubMeRSAS

Preços calculados sem escada. Consultar preços para parede de separação ou deck e vigas nas páginas seguintes. 
Preço inclui mecanismo, kit de encastrar, lâminas. NÃO iNCLui TRANSPORTe NeM eMbALAGeM (pág.292).

como orçamentar 
a sua cobertura

• escolha o tipo de mecânica.
• escolha a cor das lâminas (lembre-se que 

nem todas as lâminas são compatíveis 
com os sistemas acima do solo).

• escada, Wing System e recortes devem 
ser contabilizados à parte.

• escolha os acessórios para coberturas 
submersas (deck, viga, parede de separa-
ção, calha,...)

• Por último, acrescente transporte e 
embalagem

dimensões/ 
modeLo Lâminas cor Lâminas 4  x 8 m 4 x 9 m 4,5 x 9m 5 x 10 m 5 x 11 m 6 x 12 m

imm’ax

PVC

branco
Azul
areia
Cinza/Cinza escuro
Marble Azul
Azul Trans/Dupla Cam.

POLiCAR
bonato

Policarbonato azul/ 
azul dupla c.
Policarbonato transp. /
prata dupla c.

imm’ax 
soLar

PVC

branco
Azul
areia
Cinza/Cinza escuro
Marble Azul
Azul Trans/Dupla Cam.

POLiCAR
bonato

Policarbonato azul/ 
azul dupla c.
Policarbonato transp. /
prata dupla c.

imm’box

PVC

branco
Azul
areia
Cinza/Cinza escuro
Marble Azul
Azul Trans/Dupla Cam.

POLiCAR
bonato

Policarbonato azul/ 
azul dupla c.
Policarbonato transp. /
prata dupla c.
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coberturas automáticas abriblue

modeLo manu - acima do soLo 

LARGuRA eNTRe OS PÉS = PiSCiNA +130MM

TOTAL = PiSCiNA + 430MM

A segurança da piscina com 
um investimento reduzido.

• Cobertura com enrolador manual – volante.
• O volante, está posicionado verticalmente faci-

litando o enrolar e desenrolada da cobertura.

a composição do mecanismo manu inclui:

• 2 Pés lacados aplicados sobre uma platina (a fixar sobre a bordadura)
• 1 Veio
• 1 Desmultiplicador
• 2 níveis de fixação
• 1 volante escamoteável

PVP s/ iVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

pé Lacado a branco
descrição pé standard (s/ pLatina)

ref.ª
Manu largura até 3,0 m abb-700-1673
Manu largura até 3,5 m abb-700-1115
Manu largura até 4,0 m abb-700-1116
Manu largura até 4,5 m abb-700-1117
Manu largura até 5,0 m abb-700-1118

Lacagem areia p/ pé
abb-700-1127 

características
tipo manual

acima solo

Dimensão máx 5 x 10mts

eixo Alumínio

Lâminas

Pés

Wing System R
Garantia 3 anos

Opção kit motorização, eixo compósito
(até 5m), pés em areia ou cinza.
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MODeLO OPeN CLASSiC - ACiMA DO SOLO 

pé Lacado a branco standard (s/ pLatina)
descrição

ref.ª
Open Classic largura até 3,0 m abb-700-1681
Open Classic largura até 3,5 m abb-700-1119
Open Classic largura até 4,0 m abb-700-1120
Open Classic largura até 4,5 m abb-700-1121
Open Classic largura até 5,0 m abb-700-1122
Open Classic largura até 5,5 m abb-700-1123
Open Classic largura até 6,0 m abb-700-1124
Open Classic largura até 7,0 m abb-700-1125
Open Classic largura até 7,5 m abb-700-1126

PVP s/ iVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

• A sua utilização é muito simples. uma volta à 
chave e em 3 minutos a cobertura está aberta 
ou fechada.

• As posições de fim de curso são reguladas e 
geridas de uma só vez.

• Motorização 120 Nm ou 200 Nm conforme as 
dimensões.

a composição do mecanismo open 
classic inclui:

• 1 Motor tubular de 24 V com sistema de 
gestão de fim de curso.

• 1 Veio
• 1 Comutador de chave de 3 posições.
• 1 Quadro eléctrico com transformador.

opção pés em cores diferentes

areia: acresc

cinZa: acresc

outras cores: acresc

Opção também dos pés c/ platina.

características
tipo eléctrica

acima solo

Dimensão máx 7,50 x 15mts

eixo aluminio

Lâminas

Pés

Wing System R
Garantia 3 anos

Opção
eixo em composito (até 5m), 
telecomando, tampa do pé c/ 
led, pés em areia ou cinza.

LARGuRA eNTRe OS PÉS = PiSCiNA +140MM

TOTAL = PiSCiNA + 360MM



279

co
be

rt
ur

as
 

au
to

m
át

ic
as

coberturas automáticas abriblue

• 2 Suportes laterais lacados a branco para 
fixação na bordadura da piscina - instalação 
fácil e rápida.

• A alimentação do motor (24V) é assegurada 
por 2 baterias reguladas electronicamente e 
alimentadas por um painel fotovoltaico de alto 
rendimento - autonomia em caso de obscu-
ridade de efectuar até 10 ciclos de abertura 
e fecho.

MODeLO OPeN SOLAR - ACiMA DO SOLO 

a composição do mecanismo open solar inclui:

• 2 Pés de suporte lacados e respectivas fixações
• 1 Motor tubolar de 24 V com sistema de gestão de fim de curso.
• 1 Veio
• 1 Comutador de chave de 3 posições.
• 2 baterias 
• 1 Painel fotovoltaico de alto rendimento.

opção pé em cor areia

pé Lacado a branco
ref.ª

Open Solar largura até 3,0 m abb-700-1690
Open Solar largura até 3,5 m abb-700-1496
Open Solar largura até 4,0 m abb-700-1090
Open Solar largura até 4,5 m abb-700-1091
Open Solar largura até 5,0 m abb-700-1092
Open Solar largura até 5,5 m abb-700-1093
Open Solar largura até 6,0 m abb-700-1094
Open Solar largura até 7,0 m abb-700-1095
Open Solar largura até 7,5 m abb-700-1096

PVP s/ iVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

características
tipo solar

acima solo

Dimensão máx 7,50 x 15mts

eixo aluminio

Lâminas

Pés

Wing System R
Garantia 3 anos

Opção eixo em compósito, pés em 
areia, cinza ou cor personalizada.

TOTAL = PiSCiNA + 710 MMLargura entre os pés = piscina +140mm

sustentável

scp
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B

adaptada à quase totalidade das piscinas existentes ou em construção.
• esta versão móvel da OPeN CLASSiC permite cobrir piscinas ovais, poli-

gonais e em rim.
• O surf system permite a passagem de obstáculos até 60mm de altura 

na versão standard e 200mm na versão reforçada Surf System 1 (sob 
orçamento).

este modelo é proposto em duas versões (ver imagem p. 305):
- com fio: o mecanismo está permanentemente conectado á fonte de ali-

mentação por um fio. 
- autónoma: monitorizada por um sistema de baterias. Apenas está liga-

do ao terminal para recarregar. Muito prática, esta versão é a mais fácil 
de utilizar.

MODeLO OPeN SuRF SYSTeM 2 - ACiMA DO SOLO 

a composição do mecanismo open surf 
system inclui:

• 1 esqueleto lacado a branco aplicado sobre 
rodas (que deslizam no carril)

• 1 par de carris (3 ml) com fim de curso e 
paragem de segurança.

• 1 eixo motorizado c/ fim de curso.
• Dispositivo de desembraiagem.
• 1 Comutador de chave de 3 posições.
• 1 borne de alimentação.
• Mecanismo de bloqueio

Versão com fio:
•  Cabo de alimentação de 2 ml.

Versão autónoma:
• 2 baterias.
• 1 regulador.
• 1 botão de rearme

esqueLeto Lacado a branco
descrição c/ fio autónomo

ref.ª pVp (€) ref.ª pVp (€)
Open Surf System larg. até 3,5 m abb-700-1216 4.458,00 abb-700-1252 4.802,00
Open Surf System larg. até 4,0 m abb-700-1217 4.635,00 abb-700-1253 4.979,00
Open Surf System larg. até 4,5 m abb-700-1218 4.664,00 abb-700-1254 5.008,00
Open Surf System larg. até 5,0 m abb-700-1219 4.771,00 abb-700-1255 5.116,00
Open Surf System larg. até 5,5 m abb-700-1220 5.007,00 abb-700-1256 5.350,00
Open Surf System larg. até 6,0 m abb-700-1221 5.623,00 abb-700-1257 5.966,00

PVP s/ iVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

ref.ª opções pVp (€)
abb-700-1887 Opção de alimentação solar para modelo Surf System autónomo 672,00
abb-700-0142 Carril suplementar Surf System 3 mL (par) 347,00

Os preços desta página não incluem transporte.

características
tipo eléctrica

Acima solo, formas livres

Dimensão máx 6 x 12 mts

eixo aluminio

Lâminas

Pés

Wing System Condicionado/sob orçamento

Garantia 3 anos

Opção
eixo em compósito, alimentação 
solar, carril suplementar, 
esqueleto areia

sustentável

scp



281

co
be

rt
ur

as
 

au
to

m
át

ic
as

coberturas automáticas abriblue

banco lacado a branco banco lacado a areia banco madeira exótica

opções acabamento do banco

a composição do mecanismo banco 
classic inclui:

• estrutura do banco completa.
• 1 Motor tubular de 24 V com sistema de 

gestão de fim de curso.
• 1 Veio.
• 1 Comutador de chave de 3 posições.
• 1 Quadro eléctrico com transformador.

O enrolador fica por baixo de um banco topo de 
gama que é revestido em PVC ou madeira exótica.

modeLo banco cLassic - acima do soLo 

descrição banco Lacado branco banco areia banco madeira exótica*
ref.ª ref.ª ref.ª

banco Classic larg. 4,0 m, comp. < 12,50 m abb-700-1129 abb-700-1059 abb-700-1136
banco Classic larg. 4,5 m, comp. < 12,50 m abb-700-1130 abb-700-1062 abb-700-1137
banco Classic larg. 5,0 m, comp. < 12,50 m abb-700-1131 abb-700-1797 abb-700-1138
banco Classic larg. 5,5 m, comp. < 12,50 m abb-700-1132 abb-700-1069 abb-700-1139
banco Classic larg. 6,0 m, comp. < 15,00 m abb-700-1133 abb-700-1072 abb-700-1140
banco Classic larg. 7,0 m, comp. < 15,00 m abb-700-1134 abb-700-1075 abb-700-1141
banco Classic larg. 7,5 m, comp. < 15,00 m abb-700-1135 abb-700-1158 abb-700-1142

PVP s/ iVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
PVP’s p/ esqueleto branco. Para opção de esqueleto areia, consulte-nos.
*Madeira não tratada. Recomendamos a aplicação de um verniz específico.

banco

Topo amovível interior do banco

banco lacado a outras cores por mais 330 euros 1

Os preços desta página não incluem transporte.    1 Sobre o preço do banco lacado a branco

tratamento de madeira exótica
abb-700-1902 embalagem 2L 

características
tipo eléctrica

acima solo

Dimensão máx 7,5 x 15 mts

eixo
Composito até 5mt largura
Restantes dimensões 
em aluminio

Lâminas

banco

Wing System Condicionado/sob orçamento

Garantia
5 anos para eixos até 5mts em 
composito
3 anos para eixos em aluminio

Opção

Proteção uV para banco, 
tratamento para madeira, 
telecomando e possibilidade de 
personalizar a cor do banco.

PC PCPCPC
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modeLo banco soLar - acima do soLo 

descrição banco Lacado branco banco areia banco madeira exótica*
ref.ª ref.ª ref.ª

banco Solar larg. 4,0 m, comp. < 12,50 m abb-700-1058 abb-700-1928 abb-700-1081

banco Solar larg. 4,5 m, comp. < 12,50 m abb-700-1061 abb-700-1929 abb-700-1082

banco Solar larg. 5,0 m, comp. < 12,50 m abb-700-1065 abb-700-1067 abb-700-1083

banco Solar larg. 5,5 m, comp. < 12,50 m abb-700-1068 abb-700-1070 abb-700-1084

banco Solar larg. 6,0 m, comp. < 15,00 m abb-700-1071 abb-700-1073 abb-700-1085

banco Solar larg. 7,0 m, comp. < 15,00 m abb-700-1074 abb-700-1076 abb-700-1086

banco Solar larg. 7,5 m, comp. < 15,00 m abb-700-1077 abb-700-1078 abb-700-1087

PVP s/ iVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
PVP’s p/ esqueleto branco. Para opção de esqueleto areia, consulte-nos.
*Madeira não tratada. Recomendamos a aplicação de um verniz específico.

banco lacado a branco banco areia banco madeira exótica

opções acabamento do banco

• Alimentação do motor (24V) é assegurada por 2 
baterias reguladas electronicamente e alimen-
tadas por um painel fotovoltaico de alto rendi-
mento - autonomia em caso de escuridão total 
para efectuar até 10 ciclos de abertura e fecho.

• Motor tubular de 24V com sistema de fins de 
curso integrados.

• Comutador de chave de 3 po sições.

a composição do mecanismo banco 
solar inclui:
     
• estrutura do banco completa.
• 1 Motor tubolar de 24 V com sistema de 
gestão de fim de curso.
• 1 Veio.
• 1 Comutador de chave de 3 posições.
• 2 baterias.
• 1 Painel fotovoltaico de alto rendimento.

banco lacado a outras cores por mais 325 euros1

1 Sobre o preço do banco lacado a branco

tratamento de madeira exótica
abb-700-1902 embalagem 2L 

características
tipo solar 

acima solo

Dimensão máx 6 x 12 mts

eixo
Composito até 5mt largura
Restantes dimensões 
em aluminio

Lâminas

banco

Wing System Condicionado/sob orçamento

Garantia
5 anos para eixos até 5 mts em 
composito
3 anos para eixos em aluminio

Opção

Protecção uV para banco, 
tratamento para madeira, 
possibilidade de personalizar a 
cor do banco.

PC PCPCPC

sustentável

scp
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coberturas automáticas abriblue

MODeLO bANCO SuRF SYSTeM - ACiMA DO SOLO 

• Permite cobrir quase todos os tipos de piscinas existentes ou a realizar, 
incluindo formas ovais, poligonais ou em rim.

• O sistema de carril permite o manuseamento da cobertura sem grande 
esforço e por uma pessoa apenas.

este modelo é proposto em duas versões - ver imagem pág. 273:
- com fio: o mecanismo está permanentemente conectado à fonte de ali-

mentação por um fio. 
- autónoma: monitorizada por um sistema de baterias. Apenas está ligado 

ao terminal para recarregar. Muito prática, esta versão é a mais fácil de 
utilizar.

banco Lacado branco banco areia banco madeira exótica
descrição autónomo autónomo autónomo

ref.ª ref.ª ref.ª
banco Surf System 
larg. até 4,0 m abb-700-1369 abb-700-1372 abb-700-1378

banco Surf System 
larg. até 4,5 m abb-700-1392 abb-700-1394 abb-700-1396

banco Surf System 
larg. até 5,0 m abb-700-1370 abb-700-1373 abb-700-1379

banco Surf System 
larg. até 5,5 m abb-700-1393 abb-700-1395 abb-700-1397

banco Surf System 
larg. até 6,0 m abb-700-1371 abb-700-1374 abb-700-1380

PVP s/ iVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
PVPs para esqueleto branco. Para opção de esquele na cor areia, por favor consulte-nos.
*Madeira não tratada. Recomendamos a aplicação de um verniz específico.

ref. ª descrição
abb-700-1270 Opção de alimentação solar para bANCO Surf System

abb-700-0142 Carril suplementar Surf System 3 mL (par)

a composição do mecanismo do banco 
surf system inclui:

• 1 esqueleto lacado a branco aplicado 
sobre rodas (que deslizam no carril)

• 1 par de carris (3 ml) com fim de curso e 
paragem de segurança)

• 1 eixo motorizado c/ fim de curso.
• Dispositivo de desembraiagem.
• 1 Comutador de chave de 3 posições.
• 1 borne de alimentação.
• Mecanismo de bloqueio

Versão com fio:
•  Cabo de alimentação de 2 ml.
Versão autónoma:
• 2 baterias.
• 1 regulador.
• 1 botão de rearme

opções

tratamento de madeira exótica
abb-700-1902 embalagem 2L 

características
tipo eléctrica

Acima solo, formas livres

Dimensão máx 7,5 x 15 mts

eixo
Composito até 5mt largura
Restantes dimensões 
em aluminio

Lâminas

banco

Wing System Condicionado/sob orçamento

Garantia
5 anos para eixos até 5 mts em 
composito
3 anos para eixos em aluminio

Opção

Proteção uV, tratamento 
madeira, alimentação 
solar, carril suplementar, 
possibilidade de personalizar a 
cor do banco.

PC PCPCPC
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o sistema imm’ax é composto por:

• 2 painéis de fixação em material compósito.
• 1 veio em material composito até 5 m e em alumínio até 7,5 m.
• 1 motor tubular de 24V c/ sist. de gestão de fins de curso integrados.
•1 contacto seco para encravamento eléctrico com aparelhos de 

electrólise de sal.
• 1 comando de chave de 3 posições de fixação de parede.
• 1 quadro eléctrico com transformador de 24V.

MODeLO iMM’Ax - CObeRTuRA SubMeRSA 

• Possibilidade de instalação em piscinas de 
liner sem necessidade de o furar. Só com 
apoio na bordadura.

• Deck, vigas e paredes de separação como 
opção.

também disponível na opção solar

composição do sistema imm’ax solar idêntico ao sistema solar imm’ax 
standard, com excepção do quadro eléctrico, que é substituído por duas 
baterias, um painel solar e um regulador.

descrição imm'ax standard* imm'ax soLar
ref.ª ref.ª

imm'Ax larg. até 3,0m, comp. <20,00m abb-700-1684 - -
imm'Ax larg. até 3,5m, comp. <15,00m abb-700-0889 - -
imm'Ax larg. até 3,5m, comp. <20,00m abb-700-1692 - -
imm'Ax larg. até 4,0m, comp. <15,00m abb-700-1687 - -
imm'Ax larg. até 4,0m, comp. <20,00m abb-700-1107 abb-700-1306

imm'Ax larg. até 4,5m, comp. <15,00m abb-700-1694 -
imm'Ax larg. até 4,5m, comp. <20,00m abb-700-1108 abb-700-1319

imm'Ax larg. até 5,0m, comp. <12,00m abb-700-1693 -
imm'Ax larg. até 5,0m, comp. <20,00m abb-700-1109 abb-700-1307

imm'Ax larg. até 5,5m, comp. <20,00m abb-700-1110 abb-700-1320

imm'Ax larg. até 6,0m, comp. <18,00m abb-700-1111 abb-700-1308

imm'Ax larg. até 7,0m, comp. <16,00m abb-700-1112 - -
imm'Ax larg. até 7,5m, comp. <15,00m abb-700-1113 - -

PVP s/ iVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas 
seguintes.

OPçõeS 

fixação na bordadura
ref.ª abb-700-0959 (par) 

bucha química
ref.ª abb-700-0814 

características
tipo eléctrica (opção solar)

Submersa, motor no eixo 

Dimensão máx 7,5 x 15 mts (6x12 m na imm’Ax 
Solar)

eixo
Composito até 5mt largura
Restantes dimensões 
em aluminio

Lâminas

Wing System Condicionado/sob orçamento

Garantia
5 anos para eixos até 5 mts em 
composito
3 anos para eixos em aluminio

Opção
Deck, viga, parede separação, 
fixação bordadura, bucha 
química, alimentação solar

PC PCPCPC

São necessárias 6 buchas por instalação.

sustentável

scp
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coberturas automáticas abriblue

MODeLO iMM’bOx - CObeRTuRA SubMeRSA
• O motor está instalado num local ventilado e 

o enrolador está separado da piscina por uma 
parede de separação.

ref.ª descrição
abb-700-1097 imm'box larg. 4,0 m, comp. < 12 m

abb-700-0956 imm'box larg. 4,0 m, comp. entre 12 m e 25 m

abb-700-1181 imm'box larg. 4,5 m, comp. < 10 m

abb-700-0957 imm'box larg. 4,5 m, comp. entre 10 m e 25 m

abb-700-1099 imm'box larg. 5,0 m, comp. < 25 m

abb-700-1100 imm'box larg. 5,5 m, comp. < 23 m

abb-700-1101 imm'box larg. 6,0 m, comp. < 20 m

abb-700-1102 imm'box larg. 7,0 m, comp. < 16 m

abb-700-1103 imm'box larg. 7,5 m, comp. < 15 m

abb-700-1104 imm'box larg. 8,0 m, comp. < 15 m sob consuLta

abb-700-1105 imm'box larg. 8,0 m, comp. entre 15 m e 25 m sob consuLta

abb-700-0958 imm'box larg. 9,0 m, comp. < 25 m sob consuLta

abb-700-1106 imm'box larg. 10,0 m, comp. < 25 m sob consuLta

abb-700-0797 Kit de encastrar imm'box completo

o sistema imm’box é composto por:
     
• 1 veio em material composito até 5 m e 

em aluminio até 10 m.
• 1 veio em inox de acoplamento ao motor.
• 1 motor de 24V com sistema de gestão de 

fins de curso integrados.
• 1 conjunto de retentores e suportes do 

motor.
• 1 comando de chave de 3 posições de fixa-

ção de parede.
• 1 quadro eléctrico com transformador de 

24V.

PVP s/ iVA apenas para o mecanismo. 
Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

características
tipo eléctrica 

Submersa, motor em caixa seca

Dimensão máx 10 x 25mts

eixo
Composito até 5mt largura
De 5,50mts a 7,5mts em aluminio
De 8,00mts a 10mts em inox

Lâminas

Wing System Condicionado/sob orçamento

Garantia

15 anos para eixos até 5mts em 
composito
3 anos para eixos em aluminio 
e inox

Opção Deck, viga, parede separação, 
bucha quimica e kit de encastrar

PCPCPCPC
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cobertura automática submersa com 
a mecânica no fundo da piscina*.

• Motorização disponível com motor veio ou 
em caixa seca

• estrutura em inox 316L que garante resis-
tência mecânica e anti corrosão. 

• Não compatível com o sistema Wing 
System.

• equipada com fim de curso.
 

A cobertura Diver permite:
• Obter uma estética perfeita na integração 

com a piscina
• Manter o nível de água inicial.
• Fazer um banco/escada submerso com 

menos custos
• Adaptação a piscinas novas ou existentes
• inúmeras configurações

*Aplicável a piscinas de 3x3mts a 6x12 mts.

CObeRTuRA DiVeR - CObeRTuRA SubMeRSA

1 2

3 4
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ref.ª descrição pVp (€)
abb-700-1818 Diver axial larg. 4 mts, prof max 1,5 mt 6.929,00
abb-700-1816 Diver axial larg. 4,5 mts, prof max 1,5 mt 7.237,00
abb-700-1833 Diver axial larg. 5 mts, prof max 1,5 mt 7.574,00
abb-700-1924 Diver axial larg. 5,5 mts, prof max 1,1 mt 8.106,00
abb-700-1925 Diver axial larg. 6 mts, prof max 1,1 mt 8.618,00

d
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ref.ª descrição pVp (€)
abb-700-1915 Diver caixa seca larg 4 mts, prof max 1,1mt 6.357,00
abb-700-1872 Diver caixa seca larg 4 mts, prof max 1,5mt 6.505,00
abb-700-1854 Diver caixa seca larg 4 mts, prof max 2 mts 9.367,00
abb-700-1916 Diver caixa seca larg 4,5 mts, prof max 1,1mt 6.619,00
abb-700-1889 Diver caixa seca larg 4,5 mts, prof max 1,5mt 6.769,00
abb-700-1917 Diver caixa seca larg 4,5 mts, prof max 2 mts 9.694,00
abb-700-1877 Diver caixa seca larg 5 mts, prof max 1,1mt 7.010,00
abb-700-1918 Diver caixa seca larg 5 mts, prof max 1,5mt 8.259,00
abb-700-1873 Diver caixa seca larg 5 mts, prof max 2 mts 10.019,00
abb-700-1910 Diver caixa seca larg 5,5 mts, prof max 1,1mt 7.369,00
abb-700-1919 Diver caixa seca larg 5,5 mts, prof max 1,5mt 10.019,00
abb-700-1920 Diver caixa seca larg 5,5 mts, prof max 2 mts 10.454,00
abb-700-1921 Diver caixa seca larg 6 mts, prof max 1,1mt 7.966,00
abb-700-1922 Diver caixa seca larg 6mts, prof max 1,5mt 10.379,00
abb-700-1923 Diver caixa seca larg 6 mts, prof max 2 mts 10.737,00

pa
in

eL
 

Ve
r

ti
ca

L

ref.ª descrição pVp (€)
abb-700-0886 Painel vertical  4 mts branco 1.115,00
abb-700-1830 Painel vertical  4,5 mts branco 1.224,00
abb-700-1855 Painel vertical  5 mts branco 1.396,00
abb-700-1913 Painel vertical  5,5 mts branco 1.440,00
abb-700-1914 Painel vertical 6 mts branco 1.549,00

Preços indicativos para o modelo Diver 1, 2 e 4 e inclui 2 vigas em aço inox e painel 
horizontal em PVC branco. No modelo 1, adicionar o valor do painel vertical. 
Modelo 3, preço sob consulta.

Os preços desta página não incluem transporte.

en
ca

st
ra

r ref.ª descrição pVp (€)
abb-700-1901 Suporte duplo p/ encastrar vigas (par) 365,00
abb-700-0792 Passamuro 220mm 160,00
abb-700-0794 Apoio da peça de encastrar 202,00

características
tipo eléctrica 

submersa em profundidade, 
motor em caixa seca ou motor 
no eixo

Dimensão máx 6 x 12mts

eixo
Composito até 5mt largura
Restantes dimensões 
em aluminio

Lâminas

Wing System Condicionado/sob orçamento

Garantia

15 anos para eixos até 5mts em 
composito
3 anos para eixos em aluminio 
e inox

Opção Painel pvc com outras cores, 
sob orçamento

PC PCPCPC
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B

CObeRTuRAS LiGHT - ACiMA DO SOLO estes modelos incluem:

• estrutura igual à Open/banco Classic
• Motor 35Nm 12V
• Fim Curso
• Dimensão máxima piscina (incluído 

escada): 10x5 mts
• escada com raio máximo de 1.50mts
• eixo em alumínio
• Apenas para piscinas de forma recta
• Não disponível para utilização com 

WiNG SYSTeM
• Todas as normas técnicas da open/

banco classic se aplicam a estes 
modelos 

descrição pVp (€)
Cobertura Open Neo 3m  1.467,00 
Cobertura Open Neo 3,5m  1.517,00 
cobertura open neo 4m  1.645,00 
Cobertura Open Neo 4,5m  1.695,00 
Cobertura Open Neo 5m  1.760,00 

cobertura open neo

descrição branco 
pVp (€)

areia 
pVp (€)

madeira 
pVp (€)

Cobertura banco Light 4m  3.333,00  3.693,00  4.433,00 
Cobertura banco Light  4,5m  3.567,00  4.045,00  4.805,00 
Cobertura banco Light  5m  3.729,00 4.229,00  5.110,00 

cobertura banco Light

características
tipo eléctrica

acima solo

Dimensão máx 10 x 5 mts

eixo Alumínio

Lâminas

Pés

Wing System Não aplicável

Garantia 2 anos

Opção

Proteção uV para banco, 
tratamento para madeira, 
telecomando e possibilidade de 
personalizar a cor do banco.

PCPCPCPC

características
tipo eléctrica

acima solo

Dimensão máx 10 x 5 mts

eixo aluminio

Lâminas

Pés

Wing System Não aplicável
Garantia 2 anos

Opção
eixo em composito (até 5m), 
telecomando, tampa do pé c/ 
led, pés em areia ou cinza.
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CObeRTuRA DeePSO

PReçOS DiSPONíVeiS
sob consuLta

características
tipo eléctrica 

instalação fora da piscina, 
motor no eixo

Dimensão máx 6 x 12mts

eixo
Composito até 5mt largura
Restantes dimensões 
em aluminio

Lâminas

Wing System -

Garantia
15 anos para eixos até 5mts em 
composito
3 anos para eixos em aluminio

A cobertura automática completamente integrada 
na sua piscina!

• Sem interferir no meio circundante da piscina.
• Sem ocupar área útil da piscina.
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Lâminas em PVC de 83 mm de largura, que 
cumprem com a norma NF P90-308, com 
terminais termosoldados e com alhetas 
removíveis, que podem ser substituidas por 
outras de dimensão à escolha.

• As alhetas standard são de 20 mm, mas podem ser substituídas por 
alhetas de 10,15, 25 ou 30 mm, com acréscimo de preço.

Lâminas brancas opacas
refª abb-700-0650 abb-700-0651 abb-700-0652 abb-700-0653 abb-700-0654 abb-700-0655 abb-700-0656 abb-700-0657 abb-700-0272 abb-700-0281
Larg. (m) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
pVp (€) 185,00 203,00 222,00 244,00 266,00 292,00 337,00 399,00 515,00 579,00
Lâminas aZuis opacas
refª abb-700-0658 abb-700-0659 abb-700-0660 abb-700-0661 abb-700-0662 abb-700-0663 abb-700-0664 abb-700-0665 abb-700-0273 abb-700-0282
Larg. (m) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
200,40 202,00 214,00 237,00 264,00 286,00 312,00 362,00 428,00 557,00 620,00
Lâminas areia opacas
refª abb-700-0666 abb-700-0667 abb-700-0668 abb-700-0669abb-700-0670 abb-700-0671 abb-700-0672abb-700-0673abb-700-0274abb-700-0283
Larg. (m) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
pVp (€) 207,00 223,00 246,00 273,00 299,00 327,00 379,00 449,00 585,00 645,00
Lâminas cinZentas opacas
cinZentas abb-700-0242 abb-700-0246 abb-700-0250 abb-700-0254abb-700-0258 abb-701-0001 abb-700-0266abb-700-0270abb-700-0278abb-700-0287
cinZentas escuras abb-700-1881 abb-700-1896 abb-700-1932 abb-700-1935abb-700-1938abb-700-1941 abb-700-1903abb-700-1946abb-700-1949abb-700-1952
Larg.(m) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
pVp (€) 222,00 239,00 265,00 294,00 318,00 351,00 405,00 476,00 624,00 692,00
Lâminas marbre aZuis
refª abb-700-0240 abb-700-0244 abb-700-0248 abb-700-0252 abb-700-0256 abb-700-0260 abb-700-0264 abb-700-0268abb-700-0275abb-700-0284
Larg. (m) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
pVp (€) 227,00 243,00 272,00 298,00 329,00 356,00 415,00 490,00 641,00 708,00
Laminas pVc soLares - pVc aZuL
dupLa camada abb-700-0243abb-700-0247 abb-700-0251abb-700-0255 abb-700-0263abb-700-0267abb-700-0271abb-700-0279abb-700-0288
transLúcidas abb-700-1835abb-700-1836 abb-700-1837abb-700-1838 abb-700-1839abb-700-1840abb-700-1841abb-700-1842abb-700-1843
Larg. (m) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
pVp (€) 336,00 362,00 397,00 445,00 - 533,00 618,00 735,00 953,00 1.050,00
Laminas poLicarbonato soLares
aZuis transLúcidas abb-700-1735abb-700-1728abb-700-1736abb-700-1729abb-700-1800abb-700-1730abb-700-1731abb-700-1732abb-700-1733abb-700-1734
aZuis dupLa camada abb-700-1720abb-700-1717abb-700-1721abb-700-1718abb-700-1722abb-700-1713abb-700-1714abb-700-1715abb-700-1716abb-700-1705
Larg. (m) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
pVp (€) 479,00 549,00 617,00 686,00 756,00 826,00 1.128,00 1.336,00 1.545,00 1.754,00
transparentes abb-700-1931abb-700-0409abb-700-1934abb-700-1937abb-700-1940abb-700-1943abb-700-1945abb-700-1948abb-700-1951abb-700-1954
prata dupLa camada abb-700-1930abb-700-1898abb-700-1933abb-700-1936abb-700-1939abb-700-1942abb-700-1944abb-700-1947abb-700-1950abb-700-1953
Larg. (m) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
pVp (€) 508,00 582,00 656,00 728,00 801,00 876,00 1.195,00 1.420,00 1.652,00 1.878,00

recortes de Lâminas

esquadria

em forma

em escada

Os preços das lâminas são preços por metro linear em 
relação a cada largura descriminada. Se adquiridas em 
separado da cobertura, adicionar o valor do transporte.
O comprimento das lâminas será facturado a cada 50 cm.

ref.ª descrição pVp (€)
abb-700-0723 Recorte de escada em esquadria 251,00
abb-700-0724 Recorte bloco de filtração em esquadria 224,00
abb-700-0725 Recorte em esquadria p/ ângulos >30 cm e <60 cm o par 105,00
abb-700-0410 Recorte em forma p/ ângulos <30 cm o par 95,00
abb-700-0726 Recorte em forma p/ ângulos <60 cm o par 128,00
abb-700-0727 Recorte livre simples em esquadria, 2 mL 320,00
abb-700-0728 Recorte livre simples em forma, 2 mL 436,00
abb-700-0413 Recorte em escada cada 1,5 metros 221,00

• Opção lâminas com terminais em escova: 
50,50 euros/ml.

Os preços desta página não incluem transporte.

B

Lâminas
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descrição ref.ª pVp (€)
branca 2mt x 1,5 mt abb-700-0684 308,00
branca 2,5mt x 2 mt abb-700-0685 403,00
Azul 2mt x 1,5 mt abb-700-0686 321,00
Azul 2,5mt x 2 mt abb-701-0002 424,00
Areia 2mt x 1,5 mt abb-700-0687 330,00
Areia 2,5mt x 2 mt abb-700-0688 439,00
Marbre azul 2mt x 1,5 mt abb-700-0289 379,00
Marbre azul 2,5mt x 2 mt abb-700-0293 504,00
Cinza claro 2mt x 1,5 mt abb-700-0291 369,00
Cinza claro 2,5mt x 2 mt abb-700-0295 481,00
Cinza escuro 2mt x 1,5 mt abb-700-1955 369,00
Cinza escuro 2,5mt x 2 mt abb-700-1959 481,00
Pvc solar dupla camada 2mt x 1,5 mt abb-700-0903 496,00
Pvc solar dupla camada 2,5mt x 2 mt abb-700-0921 661,00
Pvc solar azul translúcido 2mt x 1,5 mt abb-700-1958 496,00
Pvc solar azul translúcido 2,5mt x 2 mt abb-700-1962 661,00
Policarbonato solar azul translúcido 2mt x 1,5 mt abb-700-1739 872,00
Policarbonato solar azul translúcido 2,5mt x 2 mt abb-700-1740 1.132,00
Policarb solar azul dupla camada 2mt x 1,5 mt abb-700-1738 872,00
Policarbonato solar azul dupla camada 2,5mt x 2 mt abb-700-1737 1.132,00
Policarb solar transparente 2mt x 1,5 mt abb-700-1957 926,00
Policarbonato solar transparente 2,5mt x 2 mt abb-700-1961 1.206,00
Policarbonato solar prata dupla camada 2mt x 1,5 mt abb-700-1956 926,00
Policarbonato prata azul dupla camada 2,5mt x 2 mt abb-700-1960 1.206,00

Lâminas para escadas

B

eSCADAS ReTANGuLAReS

escadas romanas raio constante
corte em forma corte esquadria

descrição ref.ª pVp (€) ref.ª pVp (€)
branca 3mt abb-700-0707 597,00 abb-700-0691 415,00
branca 4mt abb-700-0708 763,00 abb-700-0692 576,00
Azul 3mt abb-700-0709 609,00 abb-700-0693 437,00
Azul 4mt abb-700-0710 802,00 abb-700-0694 611,00
Areia 3mt abb-700-0711 629,00 abb-700-0695 448,00
areia 4mt abb-700-0712 830,00 abb-700-0696 629,00
Marbre azul 3mt abb-700-0300 697,00 abb-700-0296 492,00
Marbre azul 4mt abb-700-0308 918,00 abb-700-0304 690,00
Cinza claro 3mt abb-700-0302 728,00 abb-700-0298 492,00
Cinza claro 4mt abb-700-0310 920,00 abb-700-0306 684,00
Cinza escuro 3mt abb-700-1966 728,00 abb-700-1963 492,00
Cinza escuro 4mt abb-700-1970 920,00 abb-700-1904 684,00
Pvc solar dupla camada 3mt abb-700-1853 996,00 abb-700-1965 677,00
Pvc solar dupla camada 4mt abb-700-1971 1.293,00 abb-700-1969 953,00
Pvc solar azul translúcido 3mt abb-700-0303 996,00 abb-700-0299 677,00
Pvc solar azul translúcido 4mt abb-700-0311 1.293,00 abb-700-0307 953,00
Policarb solar azul translúcido 3mt - - abb-700-1696 1.162,00
Policarbonato solar azul translúcido 4mt - - abb-700-1726 1.511,00
Policarbonato solar azul dupla camada 3mt - - abb-700-1702 1.162,00
Policarbonato solar azul dupla camada 4mt - - abb-700-1703 1.511,00
Policarbonato solar transparente 3mt - - abb-700-1964 1.234,00
Policarbonato solar transparente 4mt - - abb-700-1968 1.610,00
Policarbonato solar prata dupla camada 3mt - - abb-700-1899 1.234,00
Policarbonato prata azul dupla camada 4mt - - abb-700-1967 1.610,00

Nota: O recorte dos ângulos «C» e K» é cobrado segundo a tebela «Recortes de lâminas» da página 289, p/ ângulos não vivos.

escadas retangulares

escadas romanas
 raio constante

corte em
esquadria

corte em
forma

eSCADA De RAiO LiVRe: 

corte escada 
(direita ou raio constante)
+
recorte Livre simples 
(em esquadria ou em forma)

opção sistema anti-deslizamento*
abb-700-1049   sistemas acima do solo 139,00 €
abb-700-0806   sistemas submersos 93,00 €

Os preços desta página não incluem transporte.
* Aplicável quando a base da escada é inferior a 50% da 
largura da piscina.
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acessórios para coberturas submersas

B

ViGAS

alumínio areia

alumínio branco

pvc branco verso

pvc branco 

pvc areia

pvc areia verso

m
adeira

Os preços descriminados para a viga com fixação à parede não contemplam transporte e embalagem. 

Viga branca altura 120 mm (standard)
refª abb-700-0729 abb-700-1186 abb-700-0731 abb-700-0732 abb-700-0733 abb-700-0978 abb-700-0734 abb-700-1651
Largura (m) 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0
apoio - - - - - 1 1 1
PVP S/iVA (€) 645,00 728,00 767,00 842,00 898,00 1.136,00 1.277,00 1.317,00

Viga branca altura 80 mm
refª abb-700-0973 abb-700-0974 abb-700-0019 abb-700-0977 abb-700-0021 abb-700-0023 abb-700-0025 abb-700-0979
Largura (m) 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0
apoio - - - 1 1 2 2 2
PVP S/iVA (€) 731,00 818,00 854,00 1.138,00 1.241,00 1.707,00 1.839,00 1.968,00

Vigas lacadas, para suporte de deck disponíveis 
em 3 cores: branco, areia e cinza. Para as cores 
areia e cinza consultar.
• Largura de 100 mm e 2 alturas disponíveis: 120 e 80 mm.

decks pVc reforçado e alumínio lacado
cor branco areia cinZa

dim. (mm) 500 x 675 500 x 850 500 x 925 P/ med.* 500 x 675 500 x 850 500 x 925 P/ med.* 500 x 675 500 x 850 500 x 925 P/ med.*

pVc 
reforç.

Abb-700-0771 Abb-700-0954 Abb-700-1033 Abb-700-0774 Abb-700-0772 Abb-700-1034 Abb-700-0773 Abb-700-0775 Abb-700-0111 Abb-700-0112 Abb-700-1035 Abb-700-0113

pVp (€) 73,00 98,00 112,00 245,00 86,00 117,00 128,00 268,00 92,00 123,00 134,00 280,00

dim. (mm) 450 x 675 450 x 850 450 x 925 P/ med.* 450 x 675 450 x 850 450 x 925 P/ med.* 450 x 675 450 x 850 450 x 925 P/ med.*

aLumín. 
Lacado

Abb-700-0765 Abb-700-0953 Abb-700-0766 Abb-700-0769 Abb-700-0767 Abb-700-1028 Abb-700-0768 Abb-700-0770 Abb-700-0105 Abb-700-1029 Abb-700-1030 Abb-700-1031

pVp (€) 88,00 115,00 126,00 298,00 101,00 132,00 146,00 336,00 109,00 138,00 152,00 370,00

decks madeira exótica
dimensão (mm) 500 x 675 500 x 850 500 x 925 P/ medida*

madeira exótica Abb-700-0776 Abb-700-0777 Abb-700-0949 Abb-700-0778

pVp 147,00 173,00 184,00 411,00

* PVP p/ m2 (máximo 925mm para PVC)

* PVP p/ m2.

decks

Decks, para tapar a caixa de alo-
jamento dos sistemas mecâni-
cos, disponível em madeira exó-
tica, PCV e alumínio lacado, nas 
cores branco, areia e cinza.

ref.ª descrição pVp (€)
abb-700-0743 Fixação da viga de 120mm na bordadura 101,00/par
abb-700-1290 Fixação da viga de 80mm na bordadura 101,00/par
abb-700-0093 bucha química 8 mm (4 p/ viga) 19,00/unid.

opções

R
eF

.ª
  D

eC
K

Os preços desta página não incluem transporte.
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acessórios para coberturas submersas 

As paredes de separação são constituidas por painéis em material plástico reforçado 
de 25 mm de espessura e 300 mm de altura que encaixam uns nos outros até formar a 
altura de parede desejada e por 2 calhas guias, uma para cada parede da piscina, onde 
as painéis encaixam.

Os preços descriminados não contemplam transporte e embalagem. Para cotação completa incluindo transporte e embalagem só para a parede de separa-
ção, consulte-nos.

calhas brancas - o par
fixação parede

fixação 
bordad.

(ViGa 120)
fixação 
parede

fixação 
bordad. 

(ViGa 120)
fixação 
parede

fixação 
bordad. 

(ViGa 120)
prof. piscina(cm) 95 a 114 115 a 134 135 a 154
ref.ª abb-700-1182 abb-700-1429 abb-700-0745 abb-700-1435 abb-700-0998 abb-700-1430
pVp (€) 272,00 343,00 317,00 388,00 342,00 413,00

parede de separação branca - altura 300 mm/unid.
refª abb-700-1005 abb-700-0997 abb-700-1010 abb-700-1014 abb-700-1016
Larg. (m) 4 m 5 m 6 m 7 m 7,5 m
pVp (€) 215,00 235,00 255,00 317,00 339,00

ref.ª descrição pVp (€)
abb-700-1190 Correia standard (A) 13,80
abb-700-0418 Fecho Segurança (b) 42,00
abb-700-0682 Correias de Segurança p/ fixação praia (C) 41,00
abb-700-0683 Suporte em esquadros p/ fixação praia (D) 42,00
abb-700-1844 Coverlock branco 49,50

descrição preço Líquido (€)
embalagem < 3,53 m 143,00
embalagem < 4,03 m 150,00
embalagem < 4,53 m 167,00
embalagem < 5,03 m 190,00
embalagem < 6,03 m 215,00
embalagem  < 7,03 m 292,00
embalagem < 8,03 m 352,00
embalagem < 9,03 m 788,00
embalagem  < 10,03 m 986,00
embalagem  < 11,03 m 1.237,00
embalagem < 12,03 m 1.417,00

PAReDe De SePARAçÃO

prof. piscina (cm) 155 a 174 175 a 194 195 a 214
ref.ª abb-700-0999 abb-700-1431 abb-700-1000 abb-700-1432 Abb-700-0747 abb-700-1433
pVp (€) 379,00 449,00 445,00 515,00 494,00 565,00

A. Sistema fornecido com as coberturas Abriblue.
b. Fecho de Segurança com fixação na parede por esquadro.
C. Fecho de Segurança com fixação na bordadura por piton amovível.
D. Fecho de Segurança com fixação na bordadura por piton na bordadura e guia de parede 

em esquadro.

eMbALAGeM
de cobertura

existe em cor areia e cinza.

corte da parede separação
abb-700-1018 131,00 €

Os preços desta página não incluem transporte.

Preço indicativo para transporte: largura da piscina + 40cm 
- 85 euros por mL para a zona do Algarve e Alentejo e 80 
euros para o resto do país.

atenção: para jogos de lâminas superiores a 17mt, são 
necessárias 2 embalagens.

Coverlock
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