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Em Rede de Poliéster ou PVC Transparente
Resistência e flexibilidade 
Fácil de montar e desmontar 
Em conformidade com as normas de segurança existentes 

Vedações          eurocover



Vedação de PVC Transparente
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Vedação de Segurança PVC Transparente fixação betão
COD Un PVPVedação de Segurança

ml17088 58.93 €

Características

 

PVC cristal 0,75mm

Com um aspecto verdadeiramente leve 
e com elevada translucidez, trata-se acima de 
tudo de uma solução extremamente versátil 
para limitar espaços.

Em harmonia com o ambiente externo, esta 
vedação permite delimitar a zona da piscina 
ou espaço exterior permitindo um elevado 
contacto visual com o interior/exterior dada a 
transparência da sua membrana.

É facilmente desmontável, e nesse caso, os 
vários elementos podem ser enrolados e 
arrumados em espaços muito reduzidos.

Uma solução elegante e discreta para proteger 
o acesso à piscina a crianças e animais 
domésticos. Agora com resistência reforçada!

Vedações de Segurança

Fabricado em 

Portugal

Duração

Média
Estimada

Garantia

Anos 2019 microns
750 10NOVO2 Anos

NOVIDADEUma solução leve e prática para proteger 
    o acesso à piscina a crianças e animais domésticos.

NOVO! Dois postes horizontais e outro vertical de metro 
a metro, fabricados em alumínio anodizado, em tubo de 25mm.

A vedação é revestida com tecido de PVC de 0,75mm 
de espessura, com tratamentos aos UVs, transparente. 

Módulos Reforçados:
A vedação é composta por módulos de metro a 
metro independentes entre si. Esta característica 
confere à vedação mais estabilidade e resistência.

Cada módulo é composto por 2 postes verticais 
e 1 poste horizontal.

eurocover
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019.

.2019

.

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal.



Peças de União
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Vedação de PVC Transparente

Vedações de Segurança

eurocover

Os módulos da Vedação Eurocover Transparente são compostos por 
3 postes, 2 verticais a cada extremo do módulo e 1 horizontal superior.

Os módulos permanecem unidos através de peças de ligação na 
zona superior do perfil e na zona inferior. Estas uniões permitem o 
ajuste perfeito dos módulos, bem como conferem maior estabilidade 
a toda a vedação.

Maior resistência a ventos e intempéries.

No caso de necessidade de substituição de 1 peça, esta vedação apresenta a vantagem de permitir 
substituição de 1 módulo de 1 m apenas, porque são totalmente independentes. Agora muito mais 
fácil de montar , visto dispensar adaptações dos postes em obra. A sua desmontagem está também facilitada.



Vedação de Rede

Vedações de Segurança

eurocover

 

ml

ml
ml

17089

17090

17091

      Vedação de Segurança em Rede PVC Bege 460g/m2  poste anodizado natural

      Vedação de Segurança em Rede PVC Cinzento 460g/m2 poste anodizado natural

       Vedação de Segurança em Rede PVC Preto 460g/m2  poste lacado preto

      

COD Vedações de Segurança* Un PVP
36.01 €

36.01 €

36.01 €

€

Características
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Fabricado em 

Portugal

Duração

Média
Estimada

Garantia

Anos g/m2
460 102 Anos

Em harmonia com o ambiente exterior, esta 
vedação permite delimitar a zona da piscina 
ou espaço exterior de uma forma muito prática 
e económica.

A malha de que é composta, é muito resistente, 
permitindo no entanto, a comunicação 
permanente entre espaços, pela sua translucidez.

As cores disponíveis podem acompanhar os tons 
do jardim ou equipamento de exterior,
conforme o gosto de cada um.

Uma solução leve e prática para 
    proteger o acesso à piscina

- Postes de metro a metro, fabricados em alumínio (lacado ou 
anodizado) em tubo de 25mm com parede de 2mm. Disponível 
na cor preto, verde, ou anodizado.

- Tecido: A vedação é revestida com tecido de poliéster de 
460g/m2, coberto a PVC de alta resistência.

- Cores: Estão disponíveis nas cores preto, cinzento, verde e bege.

- Módulos: de 1,0 a 5m de comprimento x 1,20m altura . Os módulos 
contêm 1 poste a cada metro linear (secção). 

Peças de União

NOVO! Mais resistência 
e duração com a nova malha 
de PVC 460g/m2!

mlVedação de Segurança em Rede PVC Verde 460g/m2  poste lacado preto17092 36.01   €

A ligação dos módulos é feita através
de peças de união.

* Fixação para betão.

Aos preços indicados acresce IVA à taxa legal.



Preparação do Piso, Fixação e Embalagem

Vedações de Segurança

eurocover

 que é fornecida com tampas 

Embalagem
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Módulos de Vedação

Porta de Vedação
Postes Porta Vedação

Para instalar-se uma vedação Eurocover, o piso deve estar nivelado e deve ser compacto. É aplicada uma fêmea,
no piso de betão.

Para outros pisos, deve executar-se um pequeno enchimento de betão para receber a fêmea, nos pontos onde 
irão ficar os postes. Para pisos desnivelados, ou situações especiais, por favor contacte-nos.

O piso deve estar compactado.
No caso de terra, por exemplo, deverá ser feito um 
pequeno enchimento de betão para receber a 
fêmea.

No caso de deck aplica-se uma fêmea própria 
e restante fixação de madeira.

Os postes são aplicados numa fêmea de 10cm de 
aço inox fornecida com tampas para os buracos, 
quando a vedação não está instalada.

A vedação é fornecida com fixação para betão.

Faça referência se necessitar de fixação para deck.

Como em 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 de um adulto.

A vedação pode ser desmontada quando necessário e
enrolada, ocupando um espaço bastante reduzido.

A vedação completa é composta por 1 ou 3 caixas: postes de vedação, porta e postes de porta (se pedidos 
com porta de alumínio).

Piso e Fixação

 Ø 28 mm
Piso betão: fêmea própria. Piso relva: pequeno enchimento 

de betão p/receber fêmea de betão
Piso deck: fêmea própria.

Desmontagem da vedação



eurocover



TABELA DE PREÇOS
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Portas para Vedação

Vedações de Segurança

eurocover

As Vedações Eurocover têm disponíveis as seguintes opções de acesso:

Porta Alumínio locado preto ou anodizado c/folha de Rede 
ou acrílico. Esta porta é fornecida com fecho de segurança 
3 movimentos e fecho mecânico (dobradiça p/ forçar fecho).
A Vedação transparente tem apenas esta porta disponível.

Fechadura de segurança
A dobradiça permite escolher 
o sentido da abertura da porta. 

Porta Alumínio Anodizado
Folha Rede c/Fecho de segurança

Cód: 17100

Cód: 17100   Porta Alumínio Anodizado Folha Acrilico c/Fecho de Segurança  PVP: 348.90 €

Cód: 17099   Porta Alumínio Anodizado Folha Rede c/Fecho de Segurança  PVP: 327.00 €

Porta Alumínio Lacado Preto 
Follha Rede c/ Fecho de segurança

Cód: 17098 

Porta Alumínio Anodizado
Follha Rede c/ Fecho de segurança

Cód: 17099

Cód: 17098   Porta Alumínio Lacado Preto Folha Rede c/Fecho de Segurança  PVP: 327.00 €

 

NOVO! Sistema aplicação de porta 
p/vedação. Muito prático e cómodo. 

Evita fundações.

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal.
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Portas para Vedação

Vedações de Segurança

eurocover

Fabricado em 

Portugal

Duração

Média
Estimada

Garantia

Anos g/m2
460 102 Anos

Porta Eco em Rede
Cód: 17101

A Porta Eco é uma porta económica e de utilização prática.
 
Usa fecho de mola duplo e fixa-se ao piso com uma profundidade 
de aproximadamente 5 cm. 

Estrutura tubular em alumínio anodizado ou lacado. Uma alternativa 
simples para a porta da vedação. 

Fecho de Mola Duplo Cód: 17102

Cód: 17101   Porta Alumínio Lacado Eco Folha Rede c/Fecho de Mola Duplo PVP: 144.10 €

O fecho duplo é uma alternativa 
prática para a zona vedada. Pode ser 
instalado em qualquer ponto da 
vedação, do lado interior no topo do 

Para abrir, o adulto tem que fazer três 
movimentos em simultâneo, tornando a 
sua abertura extremamente improvável 
para uma criança. 

Cód: 17102   Fecho de Mola Duplo PVP: 16.45 €

Exemplo esquema para vedação de piscina

COD    PORTAS PARA VEDAÇÕES      Un     PVP
17099  Porta Alumínio Anodizado Folha Rede c/ Fecho de Segurança      Un 327.00 €
17098  Porta Alumínio laçado Preto Folha Rede c/ Fecho de Segurança      Un 327.00 €
17100  Porta Alumínio Anodizado Folha Acrilíco c/ Fecho de Segurança      Un 348.90 €

poste.

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal.



Acessórios

Vedações de Segurança
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Conjunto de União entre módulos
2 parafusos e porca

COD 17168

Tampas Plásticas Preta 
p/ Poste 

Porta da Vedação
60x60 mm

COD 17119

Poste Alumínio Anodizado Acetinado p/Vedações 1.20m (25mm diam.x2mm esp.)

Poste Alumínio Lacado Preto p/Vedações 1.20m (25mm diamx2mm esp.)

Poste Alumínio Lacado Verde p/Vedações 1.20m (25mm diamx2mm esp.)

Fêmea Aço Inox 10cm x 28mm p/poste vedação
Fêmea Aço inox  DECK 10cm x 28mm p/poste vedação
Tampa preta borracha para poste de vedação
Tampas pvc redondas para fêmeas de vedação 28 mm
Tampa preta plástica p/poste de porta 60x60 mm
Pano PVC transparente p/ substituição 1,20m x 1,00 m (ml)
Pano Rede PVC p/ substituição em 1,20m x 1,00m(ml)
Conjunto união entre módulos (2 parafusos e porca)

un   21.40 €
un   21.40 €
un   32.40 €
un     6.37 €
un    11.58 €
un     3.20 €
un          2.13 €
un              5.50 €
ml    24.92 €
ml             19.22 €
un      5.20 €

17120
17121
17122
19036
19037
16026
18012
17119
17093
17094
17168

COD     ACESSÓRIOS VEDAÇÕES                            Un            PVP

Poste Alumínio 1,20m
Anodizado/Preto/Verde 
25mm diam. x 2mm espes.

COD 17120/ 17121/ 17122 

Fêmea Aço Inox 
10cm x 28mm 

p/poste vedação
COD 19036

Tampa preta borracha
p/ poste de vedação

COD 16026

Tampas preta PVC 28mm 
p/fêmea de vedação 

COD 18012

Fêmea Aço Inox Deck
10cm x 28mm

p/poste vedação 
COD 19037

Pano PVC Transparente
p/ Substituição 

1,20m x 1,00 m (ml)
COD 17093

Pano Rede PVC
P/Substituição 
1,20m x 1,00m(ml)
COD 17094

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal.
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Descrição

Quantidade ML (metro linear):
Descriminar medidas em Desenho Anexo

VEDAÇÃO DE SEGURANÇA
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): 

Código:
17088
17089
17090
17091
17092

Vedação de Segurança Eurocover PVC Transparente com Poste Anodizado Natural

Vedação de Segurança Eurocover em Rede PVC Bege 460 g/m² com Poste Anodizado Natural

Vedação de Segurança Eurocover em Rede PVC Cinzento 460 g/m² com Poste Anodizado Natural

Vedação de Segurança Eurocover em Rede PVC Preto 460 g/m² com Poste Lacado Preto
Vedação de Segurança Eurocover em Rede PVC Verde 460 g/m² com Poste Lacado Preto

Exemplo vedação Rede:

Exemplo Vedação Transparente:

Módulo 1metro
PVC 

Transparente

1 mt

Secção

1 mt

Secção

1 mt

Secção

Peça de ligação Módulo 2 mtMódulo 3 mt

Módulo 1 mt

1 mt1 mt

Secção Secção

Peça de ligação Peça de ligação 

Módulo 1 mt Módulo 1 mt Módulo 1 mt

Peça de ligação 

Módulo 1 mt

Peça de ligação 

Módulo 1metro
Rede PVC

Módulo 2 metros Módulo 3 metros Módulo 4 metros Módulo 5 metros

Tipo de Piso: Betão (incluído no preço)  Deck (preço adicional)  

Acessórios

Anexos à encomenda

Indicar referência e quantidade pretendida

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

Notas

Fotos em AnexoDesenho em Anexo

Porta de Alumínio c/ Fecho de Segurança

Folha em Acrílico ou em Rede dependente da vedação

Dimensões: largura: 1mt x altura 1,20 mt Dimensões: largura: 1mt x altura 1,20 mt Aplicado num dos módulos

Porta de Rede Eco c/ Fecho Mosquetão Sistema Fecho Mola Duplo

Lacado Preto Anodizado
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