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Fem realitat la
teva piscina
Anem més enllà del disseny i construcció
de piscines. Volem fer-t’ho fàcil, per això
t’oferim tot allò que necessites.
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Dissenyem i construïm la
teva piscina a mida
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El primer pas és triar la forma, les mides i el sistema
constructiu més adient per a cada necessitat.

Piscines d’obra

Piscines de polièster

Disseny:
Formes:
Realització:
Acabats:

100% personalitzable
a mida
formigó projectat
gressite de diferents textures i colors

Disseny:
Formes:
Realització:
Acabats:

gamma normal, desbordant i amb spa
34 models diferents
polièster amb estructura reforçada
3 tonalitats: arena, blanc i blau

Avantatge:

les piscines més personalitzables

Avantatge:

obtenció d’una piscina en una setmana

Donem forma a les teves idees i et
dissenyem i construïm la piscina que
encaixi més amb tu i el teu jardí.
Serveis professionals integrals
Estudi previ: tenim en compte les necessitats del client.
Disseny del projecte: els nostres tècnics et faran un
projecte personalitzat.
Tramitació de llicències: ens n’ocupem, si així ens ho
demana el client.
Execució del projecte: construcció de piscina, jardí i
complements.
Servei postvenda i manteniment.

Piscines de làmina armada

Piscines elevades

Disseny:
Formes:
Realització:
Acabats:

adaptables a qualsevol disseny
a mida
liner
diversitat de colors

Disseny:
Formes:
Realització:
Acabats:

elevades
a mida
formigó projectat
gressite o làmina armada

Avantatge:

gran impermeabilitat i resistència

Avantatge:

construcció de piscines en llocs difícils

Diversitat d’opcions per a la coronació
i la borada de la piscina

2

En segon lloc, cal definir
els materials i colors
que tindrà la piscina.

Porcellànic
Coronació:
Revestiment:
Exterior:

Porcellànic
pedra porcellànica gris perla
gres vitraico gris perla Vidrepur
acabats amb gespa artificial

Coronació:
Revestiment:
Exterior:

porcellànic beix
porcellànic beix
herba artificial

T’oferim possibilitats diverses de materials, amb diferents
acabats i característiques, perquè encertis la teva elecció i
puguis personalitzar al màxim la teva piscina.

Fusta
Coronació:
Revestiment:
Exterior:

Marbre
fusta ipé
gressite blau marí i vorada blanca
gespa artificial i còduls blancs

Coronació:
Revestiment:
Exterior:

marbre travertí
làmina blanca d’Alkorplan
gespa natural i enjardinament

Accessoris que
aporten dinamisme,
seguretat i
personalitat a la
piscina
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Cal definir l’accés a la
piscina i els accessoris de
balneoteràpia que
s’hi vulguin.

Accés a la piscina

Disposem de tots els accessoris i
complements per satisfer les teves
necessitats: escales, passamans, dutxes,
dutxes solars...

Balneoteràpia per a piscines

Gaudeix de la balneoteràpia a casa,
complementant la piscina amb
cascades, cortines d’aigua o injectors
d’aire que proporcionen un massatge
de bombolles.

Gaudeix de la teva piscina
tant de dia com de nit
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És molt important triar
la il·luminació més adient
per a cada necessitat.

Sistemes d’il·luminació

Si s’hi instal·la un sistema d’il·luminació,
es pot fer servir la piscina també de nit,
ja que es crea un efecte de llum natural,
sense ombres que obstaculitzin la visió,
sobretot, en les zones d’accés a l’aigua.

Som especialistes
en vestir l’entorn
de la teva piscina

L’entorn de la piscina

Vestim cada jardí amb els complements
que s’adaptin més a les necessitats
de cadascú i a les característiques de
l’entorn.
Gespa artificial
Murs de pedra
Fusteria
Jardineria

Les millors solucions
per al mateniment de la piscina
T’oferim un ampli servei de
manteniment de jardins i piscines, així
com l’opció de poder comprar tots els
complements i accessoris per mantenir
en perfecte estat la seva piscina, jardí,
sauna o jacuzzi.

Equipaments de cloració i filtració
Disposem d’una àmplia gamma de productes i equipaments de cloració i filtració per tal de mantenir l’aigua
sempre en perfecte estat. Si estàs cansat de tenir els ulls
i la pell irritats, la piscina d’aigua salada amb electròlisi
salina pot ser-ne la solució.

Sistemes de neteja per a la piscina
Posem a la teva disposició diferents possibilitats per
netejar els fons de les piscines:

Producte químic per a piscines i spas

Netejafons manuals

Disposem dels productes i consumibles necessaris per
mantenir i controlar l’aigua en perfecte estat.

Sistemes integrats

Netejafons automàtics

Climatització de piscines

Cobertors de piscines

Una manera de gaudir més de la piscina, durant més
mesos de l’any, és amb la climatització. Disposem de
diferents sistemes i us n’aconsellem el millor segons
cada necessitat.

Oferim una gamma selecta de cobertes automàtiques
motoritzades i una àmplia varietat de cobertors per a
piscines de totes les mides i formes.

Bombes de calor
Intercanviadors
Energia solar

Coberta automàtica de lames
Cobertors tèrmics
Cobertors de barres
Cobertors per a hibernació

Procés constructiu de les
diferents piscines
Piscines prefabricades

Les piscines prefabricades i les piscines d’obra tenen en comú els
dos primers passos: el dibuix del perímetre de la piscina (segons
el model escollit) i l’excavació del vas.

3 - col·locació de la piscina

4 - Coronació

Després de col·locar la piscina prefabricada, s’omplen
els buits que sobren i es fa la instal·lació dels tubs.

Finalment es fa la coronació i l’enjardinament del voltant
de la piscina.

Piscines d’obra
El procés de construcció d’una piscina és complex i delicat,
per això és important conèixer bé els passos que cal seguir per
obtenir els resultats desitjats en cada cas.

1- Marcar el perímetre de la piscina

2 - excavar-hi el vas

Un cop decidit el disseny de la piscina, cal començar a
treballar en el terreny. El primer pas és dibuixar el perímetre de la piscina.

A continuació excavarem el vas de la piscina i es prepara el terreny, ja que serà el suport de la piscina i cal
compactar-lo com cal.

Un cop tenim el vas de la piscina excavat, es procedeix a
encofrar i a gunitar l’estructura de la piscina. En les piscines
d’obra, la forma és totalment personalitzada.

3 - Encofrar

4 - Gunitar

Un cop realitzat el vas de la piscina, es fa el perímetre de
la piscina amb blocs, en els quals s’afegeix una estructura de ferro per donar més consistència a les parets i el
terra de la piscina.

Un cop s’han col·locat totes les preinstal·lacions, es
dona a la piscina la consistència i la fermesa definitives
mitjançant el gunitat.

Procés d’instal·lació
de la làmina armada
La làmina armada tant es pot instal·lar en una piscina de nova
construcció d’obra com en una piscina ja existent.
Gaudeix de la teva piscina sense por de fugues d’aigua.

1 - Triar el color

2 - Instal·lació de la làmina

Disposem de moltes possibilitats de colors.
Adaptabilitat a qualsevol mida i disseny.

La instal·lació pot fer-se sobre qualsevol material que hi
pugui haver a la piscina.

Decoració exterior
amb els materials
més actuals

Espais exteriors

Tots els materials que necessites per a la
decoració exterior.
Pedra natural, còdols, triturats, arenes, lloses...
Perfils divisors, travesses de fusta
Travesses de fusta
Malles d’ocultació i blocs per a la separació

PISCINES | JARDINERIA | PAISATGISME | SPA | WELLNESS

30 anys
al vostre servei

desde 1992
OFICINES | BOTIGA
C. Manel Farrés, 103-105 local B · 08173 Sant Cugat del Vallès · Barcelona
T. 93 589 25 29 · T. 669 863 124 · T. 639 758 706
www.piscinassantcugat.com · info@piscinassantcugat.com

/piscines.santcugat
/piscinessantcugat

