
 

 

Modelo baixo “DYNAMIC” 
Telescópico 

 

Modelo “SAHARA” 

Modelo baixo “SUNSET” 
Telescópico 

Modelo baixo “AQUATIC” 
Elevatório e amovível 

Modelo “ANGLE” 

Modelo “CLASSIC” 

COVERPOOL International - Fabricante Portugal desde 1973 – INALCO, Lda 
 Nº 1 em Coberturas para piscinas! Campanha Nauticampo/16 

Preços sob consulta - Telef. 219 376 110 - geral@coverpoolinternational.pt 

Com uma cobertura COVERPOOL pode usar a piscina durante todo o ano! 
Abrigam do vento e do frio, aumentam a temperatura da água de forma 
natural (10º ou mais) reduzindo a utilização do aquecimento da piscina entre 
oito a nove meses permitindo poupar energia, tempo e dinheiro. 
 
Todos os modelos podem ser fabricados em qualquer cor de lacagem do 
alumínio ou em imitação de madeira. 
 
Segurança, Economia, Simplicidade, Conforto, Garantia de Qualidade! 

 
Os módulos das coberturas telescópicas COVERPOOL podem abrir-se 
independentes uns dos outros para melhor controlar a temperatura no interior. 
 
As coberturas COVERPOOL abrem e fecham com simplicidade e sem esforço. 
 
São uma protecção extremamente eficaz contra a entrada de folhas, insectos, 
terra, etc. e os cuidados de limpeza da piscina ficam reduzidos ao mínimo. 
 
Os fechos e fechaduras de segurança existentes nas coberturas 
COVERPOOL evitam o perigo de queda de crianças na água da piscina sendo 

também uma protecção eficaz contra intrusos (pessoas ou animais). 
 

A COVERPOOL utiliza no fabrico das suas coberturas as mais modernas 
tecnologias, equipamentos e materiais de alta qualidade. 
Estruturas em alumínio termolacado com esquadros de ligação e acessórios 
em aço inox maciço de grande resistência que impedem a formação de 
ferrugem. 

Todos os policarbonatos e metacrilatos utilizados são resistentes ao choque e 
à acção do tempo. A protecção contra os raios U. V. (anti amarelecimento) e 
outras características de conservação exigidas pela marca COVERPOOL 

 fazem com que a transparência das placas se mantenha bonita e limpa 
 durante mais tempo. 

As coberturas COVERPOOL são fabricadas por medida adaptadas ao seu espaço e gosto. 

A COVERPOOL fabrica modelos altos, telescópicos ou fixos, onde se pode andar de pé no interior da 
cobertura e modelos baixos de discreta integração na paisagem  para poder nadar confortavelmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sempre a pensar no bem estar da sua família e amigos a COVERPOOL também 
fabrica barreiras de protecção para piscinas com materiais de alta qualidade e 
respeitando as normas de segurança. 
As barreiras são também muito eficazes como quebra ventos. 
 
As soluções técnicas apresentadas têm sempre como objectivo a integração 
estética e funcional de forma a criar espaços equilibrados e harmoniosos. 


