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680G/M2

anos, protege também a piscina da  sujidade e lixo, diminui a 

.

.

Cinza/Cinza.

 motorizado(fornecidos à parte).

.

.Barras de aluminio que atravessam a cobertura com 45/60mm 
de diâmetro e 1,5/2,5mm de espessura.

.Fabricada em membrana de PVC 680 e 700g/m2 resistente 
aos Uvs e aos químicos, com tratamento antifungo e 
protecção extra verniz dupla face.

.

.

.

desejar.

* Os Enroladores são fornecidos à parte.
** Sistema de fixação incluído para pedra/betão. 

Bege/Bege (680g/m2)NOVO!

Cinza/Cinza (680g/m2)NOVO!

680
680

Cobertura
para
todo

o Ano
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Medidas Máximas Finais para Escadas
Escada de Topo (medidas máximas): 3,60 Largura x 2,00 altura.
Escada Lateral (medidas máximas): 3,60 largura x 2,00 altura.
Neste caso a soma do tanque + a altura da escada não pode
exceder os 6,50m.

Faixa de Protecção
Anti-abrasão

Banda de Reforço

Protecção PVC

Esticador Roquete

Fixação

Fita de agarre ao roquete
Uma faixa para protecção do tecido e das barras 
nas piscinas com pedras rugosas ou desniveladas. 
Pode substituir-se quando seja necessário.

Um reforço feito em 
banda de PVC nos 
extremos da cobertura, 
protegendo o tecido.

Proteção da bordadura 
da piscina e da cobertura. 
Colocado em cada barra 
para impedir o desgaste 
por fricção.

Roquete para aperto das 
cintas de segurança. 
Aperto/abertura rápido!

Piton Escamoteável Aço 
Inox fornecido com a 
cobertura.

Zona de Escoamento
Furação de 10cm em 10cm 
em cada módulo. facilita o 
escoamento da água no 
cimo da cobertura.

Cinta de Fixação
Cinta com peça de fixação 
cosida para encaixe no 
perfil de alumínio.

Barra de alumínio
(Extremidades)
60 mm de diâmetro.
Barras de alumínio mais 
resistentes e robustas nos 
extremos.

Barra de alumínio
(Intermédias)
45mm de diâmetro.
as barras de alumínio 
intermédias da cobertura.

Fita de segurança longitudinal que 
se fixa ao roquete.
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3.00      6.00          18.00     3.50            6.50           22.75     712.53              1.0 274.95                 987,48
3.00      7.00          21.00     3.50          7.50           26.25     822.15 1.0 274.95          1.097,10
3.00      8.00          24.00     3.50          8.50           29.75     931.77   1.0 274.95          1.206,72
3.00      9.00          27.00     3.50          9.50           33.25  1.041.39              1.0 274.95       1.316,34
3.00    10.00          30.00     3.50       10.50            36.75  1.151.01              1.0 274.95         1.425,96
3.00    11.00          33.00     3.50       11.50            40.25  1.260.63              1.0 274.95                1.535,58

4.00      6.00          24.00     4.50          6.50           29.25     916.11 1.0 274.95                  1.191,06
4.00      7.00          28.00     4.50          7.50           33.75 1.057.05 1.0 274.95                 1.332,00
4.00      8.00          32.00     4.50          8.50           38.25 1.197.99 1.0 274.95                 1.472,94
4.00      9.00          36.00     4.50          9.50           42.75 1.338.93 1.0 274.95                 1.613,88
4.00    10.00          40.00     4.50        10.50           47.25 1.479.87 2.0 549.90                 1.754,82
4.00    11.00          44.00     4.50       11.50            51.75 1.620.81 2.0 549.90                 2.170,71

5.00      6.00          30.00     5.50          6.50           35.75 1.119.69 1.0 274.95                1.394,64
5.00      7.00          35.00     5.50          7.50           41.25 1.291.95 1.0 274.95          1.566,90
5.00      8.00          40.00     5.50          8.50           46.75 1.464.21 1.0 274.95          1.739,16
5.00      9.00          45.00     5.50          9.50           52.25 1.636.47 2.0 549.90          2.186,37
5.00    10.00          50.00     5.50        10.50           57.75 1.808.73 2.0 549.90          2.358,63
5.00    11.00          55.00     5.50        11.50           63.25 1.980.99 2.0 549.90          2.530,89

5.50      6.00         33.00    6.00         6.50             39.00 1.221.48 1.0 274.95  1.496,43
5.50      7.00         38.50    6.00         7.50             45.00 1.409.40 2.0 549.90   1.959,30
5.50      8.00         44.00    6.00         8.50             51.00 1.597.32 2.0 549.90  2.147,22
5.50      9.00         49.50    6.00         9.50             57.00 1.785.24 2.0 549.90  2.335,14
5.50   10.00         55.00    6.00      10.50              63.00 1.973.16 2.0 549.90  2.523,06
5.50   11.00         60.50    6.00      11.50              69.00 2.161.08 2.0 549.90  2.710,98

Cobertura Segurança Eco

Coberturas de Segurança

eurocover

Tabela de Preços
PVP/m2 31.32 €

* Os enroladores são fornecidos à parte.
   Área mínima de facturação: 20 m2

   Medidas máximas da piscina: 11.00 x 5.50 m
   Fixação incluída para Pedra (outras fixações escolher na página seguinte de Acessórios). 

Cobertura Segurança ECO PVP € Enrolador ManualPiscina
Larg Compr Coberturam2Larg Compr m2 PVP € c/EnroladorQuant

PVP € Total 

COD UnTABELAS DE PREÇO ENROLADORES PVP € 
Separado

UnTABELAS DE PREÇOS ESCADAS PVP €

PVP € 
c/Cobertura

COD

Nenhum sistema é totalmente à prova de criança nem é esse o objectivo de qualquer tipo de barreira. 
O que se pretende é atrasar o acesso à água, dando mais tempo ao adulto para detectar uma criança 
que escapou por segundos à sua vigilância. Nenhuma vedação ou barreira substitui a supervisão.

Aos preços indicados acresce IVA à Taxa Legal.

17127  Escada Recta Topo Standard      Un         389.40
17128  Escada Recta Lateral Standard      Un         449.20

17027  Enrolador Manivela Aço Inox         Un             274,95         274,95
17125  Enrolador Manivela Motorizado         Un            660,00         660,00
17126  Enrolador Motorizado Robot         Un          1.010,00      1.010,00



eurocover

Cobertura de Segurança Modular
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700G/M2

680G/M2

Azul/Beje (700g/m )2 Beje/Beje (680g/m )NOVO!2

Cinza/Cinza (680g/m )NOVO!2Verde/Beje (700g/m )2

O enrolador manual em aço inox que permite de forma 
prática e cómoda que uma única pessoa possa enrolar 
a cobertura. Nos casos de piscinas maiores, é necessário 
adquirir 2 enroladores extra ou sempre que o cliente assim 
o desejar. Os enroladores são fornecidos à parte. 

* Os Enroladores são fornecidos à parte.
**Sistema de fixação pedra incluido(outras fixações disponíveis na página dos acessórios). 

Cobertura
para
todo

o Ano
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Medidas Máximas Finais para Escadas 
Escada de Topo (medidas máximas): 3,60 Largura x 2,00 altura.
Escada Lateral (medidas máximas): 3,60 largura x 2,00 altura. Neste 
caso a soma do tanque + a altura da escada não pode exceder os 6,50m. 

ou 680g

5.50

Faixa de Protecção
Anti-abrasão
Uma faixa para protecção 
do tecido e das barras nas 
piscinas com pedras 
rugosas ou desniveladas. 
Pode substituir-se quando 
seja necessário.

Protecção PVC
Proteção da bordadura 
da piscina e da cobertura. 
Colocado em cada barra 
para impedir o desgaste 
por fricção.

Barra de alumínio
(Extremidades)
60 mm de diâmetro.
Barras de alumínio mais 
resistentes e robustas nos 
extremos.

Esticador Roquete

Fixação

Roquete para aperto das 
cintas de segurança. 
Aperto/abertura rápido!

Piton Escamoteável Aço 
Inox fornecido com a 
cobertura.

Fita de agarre ao roquete
Fita de segurança longitudinal que 
se fixa ao roquete.

Zona de Escoamento
Furação de 10cm em 10cm 
em cada módulo. facilita o 
escoamento da água no 
cimo da cobertura.

Banda de Reforço
Um reforço feito em 
banda de PVC nos 
extremos da cobertura, 
protegendo o tecido.

Cinta de Fixação
Cinta com peça de fixação 
cosida para encaixe no 
perfil de alumínio.
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Nenhum sistema é totalmente à prova de criança nem é esse o objectivo de qualquer tipo de barreira. 
O que se pretende é atrasar o acesso à água, dando mais tempo ao adulto para detectar uma criança 
que escapou por segundos à sua vigilância. Nenhuma vedação ou barreira substitui a supervisão.

1.415.51
1.567.59
1.719.66
1.871.74
2.023.81

1.263.44

1.545.86
1.741.39
1.936.91
2.132.44
2.602.91
2.798.44

1.828.29
2.067.26
2.581.19
2.820.16
3.059.14
3.298.11

1.140.56
1.292.64
1.444.71
1.596.79
1.748.86

1.270.91
1.466.44
1.661.96
1.857.49
2.053.01
2.248.54

1.553.34
1.792.31
2.031.29
2.270.26
2.509.24
2.748.21

549.90
549.90

pedra

2.0
2.0
2.0
2.0

5.50      6.00          33.00 6.00         6.50        39.00 1.694,55 2.0 549.90  2.244,45
5.50      7.00          38.50 6.00         7.50        45.00 1.955,25 2.0 549.90  2.505,15
5.50      8.00          44.00 6.00         8.50        51.00 2.215,95 2.0 549.90  2.765,85
5.50     9.00           49.50 6.00         9.50        57.00 2.476,65 2.0 549.90  3.026,55
5.50     10.00         55.00 6.00        10.50       63.00 2.737,35 2.0 549.90  3.287,25
5.50     11.00         60.50 6.00        11.50       69.00 2.998,05 2.0 549.90              3.547,95

TABELA DE PREÇOS ESCADAS

TABELA DE PREÇOS ENROLADORES

   274.95 274.95
   660.00            660.00 
1.010,00          1.010,00
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.

acompanhamento unicamente para garantir a correcta trajectória 

ENROLADOR Manivela Eléctrico

ENROLADOR Manual

ENROLADOR Robot

PVP: 660,00 €

PVP: 1.010,00 €

Enroladores Coberturas de Segurança 

Os enroladores são fornecidos à parte da cobertura, a motorização é opcional e condicionada pelas medidas da piscina. 

A Solução prática para enrolar a sua cobertura de barras
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Barra Cobertura Eco (Intermédio) 45mm

17148

15,54€/ML

/T05

60mm

un. un.

un.un.

un.un.

un.un.

un.un.

un.

/Negro



78

Garantia

Os requisitos e abrangências gerais da garantia, estão descritas em Condições Gerais de Venda, e ilustram as questões genéricas 
referentes à aplicação de garantia.
Neste capítulo descriminam-se as condições particulares de garantia desta gama de produto.

Duração da Garantia

As coberturas de segurança têm 3 anos de garantia. 

Abranaência da Garantia

A garantia é válida contra defeitos de fabrico (material e confecção) e condicionada aos cuidados de utilização descriminados 
no manual de utilização e certificado de garantia. De entre os quais se destacam em baixo alguns cuidados e observações 
indispensáveis para efeitos de garantia, e também indispensáveis para prolongar a vida do próprio produto.
A garantia não abrange peças partidas, cortes, furos, desgaste das peças ou cobertura sejam eles decorrentes de abrasão, 
erosão, envelhecimento natural devido à sua normal utilização, ou intempéries. Não abrange estabilidade dimensional ou de 
tonalidade, quantidade, sentido ou tipo de termo soldadura utilizada na confecção de determinada cobertura, que tem em 
conta caso a caso, os diferentes tamanhos e configurações das coberturas, medidas dos rolos, e demais detalhes técnicos 
necessários avaliar na confecção de cada produto não Standard;

Cuidados de Utilização e Manutenção

Leitura Atenta do Manual de Utilização

É totalmente desaconselhada a utilização de uma cobertura de protecção de piscina, sem ter primeiro lido atentamente o 
manual de utilização que a acompanha.
A segurança só é garantida, quando a cobertura está fechada, corretamente instalada e de acordo com as instruções de 
montagem. Esta cobertura não substitui o bom senso e a responsabilidade individual, não devendo ser considerada como área 
de circulação. Não caminhe nem salte por cima da cobertura.

Inspecção Periódica

Pelo menos 2 vezes por ano deve verificar-se a fixação da cobertura ajustando-a, caso haja necessidade e verificando que todas 
as peças e elementos estão em perfeitas condições. Esta inspecção é muito importante para garantir que a cobertura não tem 
pontos fracos para exercer a função de segurança necessária. A estas inspecções devem somar-se as necessárias para que o 
cliente garanta o mínimo de manutenção da piscina, nomeadamente quando detectadas condições atmosféricas extremas que 
podem culminar por exemplo na acumulação severa de resíduos vários, neve, evitando a sua permanência e/ou acumulação 
por períodos longos.  
No caso de dúvida, contacte a sua loja ou profissional de piscinas. Caso tenha detectado alguma anomalia, não permita o 
acesso à piscina de crianças, até a cobertura estar de novo em perfeitas condições de poder ser usada.

Enxaauamento da cobertura

Sempre que possível, nas estações mais quentes, não deixe de enxaguar a cobertura com água doce. Este pequeno gesto irá 
prolongar a vida útil da cobertura.

Pedra de bordadura

Se a pedra de bordadura da piscina tiver uma superfície demasiado rugosa, deve ser pedido à parte uma faixa protectora solta 
para reforçar a zona perimetral. As coberturas Eurocover já têm na sua concepção uma faixa de protecção, no entanto para 
pedras rugosas ou com desníveis e portanto zonas mais agressivas, é aconselhável a colocação de uma faixa protectora 
(anti-abrasão) que pode ser substituída quando gasta, evitando assim o desgaste da cobertura.

Locais Expostos a Ventos Fortes e Neve

Se a piscina está localizada numa zona ventosa, talvez queira pedir um kit de fixação lateral, para evitar que bata demasiado 
lateralmente na pedra e se vá mais rapidamente desgastando. Evite a permanência e/ou acumulação de neve ou resíduos em 
cima da  cobertura, uma vez que resulta em cargas excessivas sobre a mesma. Remova com regularidade, na época fria e em 
zonas expostas à neve, a mesma da superfície da cobertura sempre que verifique a sua presença, acumulação e/ou 
permanência.

Mantenha a piscina cheia
A cobertura deve estar instalada numa piscina com o nível de água à altura normal de utilização. A sua utilização sem esta 
condição satisfeita, anula a garantia. 



COBERTURAS DE BARRAS EUROCOVER

COBERTURA DE BARRAS
Esta ficha anula  e substitui qualquer informação anterior

POR FAVOR PREENCHER COM LETRAS MAÍSCULAS BEM LEGÍVEIS

Nº:

Nº:

Nº:

eurocover

Ficha de ENCOMENDA Pedido de ORÇAMENTO

Orçamento Prévio Não         Sim Data:

Cliente: Nº de Cliente: Refª Cliente:
Morada de entrega (se diferente):
Nome e Contacto destinatário (se diferente): 

Tipo de Cobertura

Cobertura de Segurança 
Modular

Cobertura de Segurança 
Modelo ECO

Cobertura de Proteção
Modelo Roll-Up

Azul/Bege Verde/Bege Bege/Bege Amêndoa/Bege Cinza/Cinza Esquema

Tipo de Piso: Pedra Deck  Outro

Acessórios

Anexos à encomenda

Indicar referência e quantidade pretendida

(Por favor preencha sempre esta linha)

(Se não indicar medidas finais, será 
adicionada a margem perimetral indicada*)

Assinatura cliente:Declaro que tomei conhecimento das condições gerais e particulares de venda

Notas

Fotos em AnexoDesenho em Anexo

Indique:

C+A+D=Largura
Se escada de topo
C+A+D=Comprimento
Se escada na lateral

Nota: Dada a natureza do material é admissível uma diferença de 2cm perimetral de tolerância.

Largura (m)           Comprimento(m) Área Total (m2)Medidas Linha de Água

Medidas Finais

Dimensões Tanque

Dimensões Escada
Altura/Raio(m)         Larg./Diam.(m) Área Total (m2) D (m)       C (m)   C + A + D

 (m)A B

Romana

Recta

No caso de requerer margem perimetral superior à indicada, por favor indique:         cm.   

*Margens a Considerar:
> Para as Coberturas de Segurança Modular e Eco 
a margem exigida por defeito e conforme norma 
de segurança aplicável é de 25 cm.

> Para a Cobertura de Proteção Roll-Up a margem 
recomendável perimetral é de 25 cm.

Por favor indique o sentido do enrolamento no desenho.

Fixação pedra incluída de tabela. Outras são fornecidas à parte.
O pavimento deve ser nivelado e liso mas se a pedra da bordadura for demasiado rugosa deve pedir à parte uma faixa para reforçar e proteger a zona perimetral.

Enrolador Manual Enrolador Motorizado Manivela Enrolador Motorizado RobotQuant:

ATENÇÃO: Coberturas com largura maior de 3.50m implicam transporte 
por camião TIR. Certifique-se que o local permite o seu acesso. 
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