PISCINAS PÚBLICAS

R.P. INDUSTRIES

Piscina Pública
Esta tecnologia nasceu da ideia e da necessidade de obter uma piscina funcional, fácil de instalar, económica,
capaz de dar o máximo de conforto, que respondesse aos problemas das piscinas tradicionais e que permitisse
acabamentos estéticos e de alta qualidade.
A estrutura Dymanic Panelpool é mais económica, mais eficiente e mais amiga do ambiente.
Uma Inovação Tecnologica desenvolvida pela RP Industries para a construção de Piscinas Públicas que oferece
uma verdadeira alternativa às estruturas tradicionais de Betão e às piscinas pré-fabricadas habituais.
Trata-se de um sistema modular Patenteado de painéis em aço galvanizado revestidos de PVC – Prima Steel de
forte espessura que permite realizar piscinas Públicas de competição, recreativas, lúdicas, fitness, fisioterapia,
termais, etc...
Com uma estrutura Dynamic Panelpool podemos construir todo o tipo de piscinas, olímpicas, semiolímpicas, hotéis,
parques de campismo, parques aquático, ginásios, etc....
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PRIMA STEEL é uma marca registada da RP industries para designar o novo aço
galvanizado de 2 mm revestido a PVC nas duas faces , sendo um dos lados de
forte espessura.
PRIMA STEEL foi testado e certificado pelo LNEG segundo a norma NP EN 9227.

O inovador aço Prima Steel oferece uma resistência
até 10 vezes superior ao aço galvanizado tradicional
nos ambientes mais agressivos que se possam imaginar.

A galvanização é dada de forma uniforme e contínua através da imersão a quente
numa composição química de alumínio, zinco e magnésio por um dos maiores
fabricantes mundiais de aço.
A sua excelente composição química de recobrimento metálico aliada ao
recobrimento em PVC de forte espessura garante uma capa superficial protetora
contra a corrosão e o desgaste a longo prazo, muito mais efetiva que os processos
tradicionais de galvanização.
A nova galvanização foi otimizada para oferecer os melhores resultados quanto
à resistência e à corrosão em ambientes muito agressivos e atmosferas com a
presença de cloretos e amoníacos.
Atualmente, pela sua elevada qualidade, é uma das melhores alternativas ao
processo de pós-galvanizado, ao alumínio e ao aço inoxidável.

Este novo aço utilizado na construção de piscinas pela
RP Industries, devido À sua composição, para além da
excelente proteção contra a corrosão, tem poder autoREGENERATIVO dos cortes e furos efetuados na chapa.

Uma excelente alternativa ao pós-galvanizado,
ao alumínio e ao aço inoxidável

TECNOLOGIA
AÇO
A sua excelente composição química de recobrimento
metálico
aliada ao recobrimento em PVC de forte
espessura garante uma resistência até 10 vezes superior
ao aço galvanizado tradicional. É uma ótima alternativa
ao Alumínio e ao aço inoxidável mesmo em terrenos mais
agressivos, inclusive com níveis freáticos mais elevados.
Galvanização
Aço PRIMA STEEL

CONFORME A NORMA

NP EN 9227

A perfeita impermeabilização da piscina é efetuada através
do PVC laminado dos painéis e da membrana armada no
fundo da piscina. A membrana armada obedece à norma
EN15836-2. Resistente aos raios UV e à água, com cloro
ou salgada, é agradável no toque e fácil de limpar.
Neste momento a membrana armada ou Liner 150/100 é
sem dúvida a melhor solução existente no mercado para a
impermeabilização de piscinas públicas, lúdicas, parques
aquáticos ou privadas, seja qual for o tipo de clima.

Galvanização
Aço RP
PVC laminado

GARANTIA

30
ANOS

100%

PVC

Vantagens
Garantia

As piscinas Dynamic Panelpool construídas com a
estrutura Prima Steel tem uma duração praticamente
ilimitada graças à qualidade dos materiais utilizados e às
caraterísticas tecnologicamente avançadas da estrutura
modular em aço revestida a PVC. Por este motivo a
nossa empresa fornece para cada uma das nossas
realizações uma garantia efetiva de 30 anos.

Flexibilidade

As piscinas Dynamic Panelpool adaptam-se na perfeição
a todo o tipo de projeto, do mais simples ao mais
complexo, sem limites de forma ou de dimensão.
As exigência dos projetistas, arquitetos ou decoradores
podem assim ser respeitadas sem limites de criatividade
ou design.

Estética

Damos o máximo de importância aos detalhes, à perfeição
do acabamento e é por isso que disponibilizamos para
serem utilizados em presença de água com cloro uma
gama de acessórios em cerâmica, mosaicos de vidro,
aço inox 316L, indo ao encontro da personalização e das
exigências de todos os clientes.
A estrutura Dynamic Panelpool pode facilmente adaptarse a todo o tipo de exigências.

Vantagens
Preço
Investir numa piscina Dynamic Panelpool significa
contenção de custos no momento do investimento e a
médio longo prazo não necessita de grandes intervenções
de manutenção, muitas vezes dispendiosas e muito
comuns nas piscinas tradicionais de betão armado.
A redução do tempo de instalação com a respetiva
redução de custos em mão-de-obra, permite poupanças
importantes e sobretudo permite eliminar os problemas
de fissuras e perda constante de água muitas vezes
verificadas nas piscinas de betão tradicionais.

Montagem
Graças ao sistema modular patenteado das piscinas
Dynamic Panelpool, é possível efetuar uma montagem
fácil, rápida e precisa da estrutura sem necessidade de
equipamentos ou ferramentas especiais.
Os painéis modulares que constituem as paredes da
piscina são fabricados com recurso a equipamentos
automáticos, com controle digital CNC, apresentando-se
como uma das tecnologias mais modernas existentes no
mercado. A possibilidade de erro é praticamente nula.

Manutenção
Contrariamente às piscinas tradicionais, a piscina
Dynamic Panelpool não necessita de grande manutenção.
A estrutura é extremamente robusta e ao mesmo
tempo mantém uma certa elasticidade. Perfeitamente
impermeável não sofre variações de dimensões, não se
fissura, é fácil de limpar, resistente aos raios UV e à água
com cloro.

Modelos
As piscinas Dynamic Panel Pool são desenhadas para que todos os painéis sejam independentes entre
si e que se possam combinar entre eles. Deste modo é possível construir piscinas de qualquer dimensão
e forma. As forças mecânicas que têm de suportar são repartidas igualmente em cada um dos módulos.
A montagem consiste em unir os módulos entre eles, até se atingir o formato desejado.
Combinações possíveis
Piscina de natação sincronizada de 3.00m de profundidade é composta pela união de um painel de
1.80m com um painel de 1.20m. Piscina de salto de 5.00 m composta por um painel de 2.00m juntamente
com um painel de 1.80m e um outro de 1.20m.

Diferentes profundidades à escolha
Altura do Painel

Tipo de Piscina

0,80 m

Piscina para crianças

1,20 m

Piscinas lúdicas

1,40 m

Piscinas lúdicas

1,60 m

Piscinas lúdicas

1,80 m

Piscinas natação

2,00 m

Piscina polo aquático

3,00 m

Piscina polo aquático

2,00 m

1,80 m

1,60 m

1,40 m

1,20 m

0,80 m

Várias ofertas de largura
Os painéis podem ser fabricados à medida segundo as necessidades de instalação, até uma largura
máxima de 1.00m.

MONTAGEM
1 - Base
Deve ser realizada uma base de betão
devidamente nivelada, com a espessura
adequada em função da dimensão da piscina,
ou instalada uma plataforma apropriada quando
a piscina não é de carácter permanente.

2 - Estrutura de base
A estrutura de base que permite definir
o perímetro da piscina é constituído por
módulos de aço que serão agregados entre si
constituindo, dessa forma, a estrutura de suporte
dos painéis da piscina. Fixados à base de betão
através de um sistema de varão roscado e
bucha química, são fornecidos com um sistema
de nivelamento milimétrico.

3 - Estrutura das paredes
Formada por robustos painéis de aço
galvanizado Prima Steel revestido de PVC a
agregação é feita entre os diferentes painéis e
a base através de parafusos e porcas de aço
Inoxidável. Extremamente robusta e elástica a
estrutura Dynamic Panelpool é perfeita para todo
o tipo de clima e de terrenos difíceis mesmo com
atividade sísmica.
Para evitar zonas de corrosão a estrutura não
tem qualquer ponto de soldadura.

4 – Escoramento
A cada união dos painéis duas escoras
extremamente resistentes permitem uma grande
rigidez e resistência de toda a estrutura.
Uma escora principal que une os painéis entre
si e é fixa à base, duas escoras auxiliares fixas
à base e a escora principal com sistema de
nivelamento.
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Reforços interiores do painel

5 – Caleira de transbordo
(overflow)
A caleira da Piscina Dynamic Panelpool é
realizada com o mesmo tipo de aço revestido
de PVC dos painéis da estrutura. O sistema de
fixação é exclusivo e ajustável para a colocação
de acabamento cerâmico.
A caleira pode ser fabricada segundo as
tipologias do projeto ou desenho e conforme o
tipo de piscina.
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6 – Impermeabilização
das paredes e Fundo
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Para tornar a piscina totalmente estanque
revestimos o fundo da piscina com uma
membrana armada de PVC especialmente
prevista para ser utilizada em piscinas com
água clorada ou sal. As linhas de natação
podem ser efetuadas através da soldadura entre
as membranas. A membrana utilizada está
protegida nas duas faces com verniz especial
contra os raios UV. As paredes podem ser
revestidas com membrana de várias cores, em
mosaico de vidro ou cerâmica.
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7- Acabamento
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Dispomos de uma vasta gama de acabamentos
estéticos e de alta qualidade para dar resposta
aos projetos mais arrojados. Desde a cerâmica,
mosaico de vidro, pedra natural, ABS, aço inox,
tudo é possível...

8- Filtração e Desinfeção
1 - Base em betão
2 - Estrutura de base PRIMA STEEL
3 - Painel PRIMA STEEL
4 - Escoras do painel
5 - Caleira de transbordo
6 - Tela Armada lisa 150/100
7 - Grelha ABS
8 - Tela Armada antiderrapante

A filtração e a desinfeção devem obedecer
às normas em vigor e podem ser projetadas
em conjunto com a piscina Dynamic
Panelpool. Desde a concepção à instalação
dos equipamentos a RP Industries coloca
à disposição os meios técnicos e humanos
necessários à concretização de todo o tipo de
projetos em qualquer parte do mundo.

Soluções

SKIMMER

Mais econômicas, as piscinas Dynamic Panelpool
utilizam o NewSkimmer, desenvolvido e patenteado
pela RPI.
O NewSkimmer é extra plano fazendo com que a
linha de água fique entre 4 e 5 cm da borda da piscina
dando a ideia de uma piscina espelho de água.
O acabamento da linha de água pode ser em mosaico
de vidro ou cerâmica valorizando a parte superior da
piscina e tornado a limpeza mais fácil.

Piscinas
de transbordo em cascata
Desenvolvido pela RP Industries para as piscinas
Dynamic Panepool o novo sistema de transbordo é
estrutural permitindo acabamentos em mosaicos de
vidro ou cerâmica.

Piscinas de trasbordo
caleira finlandesa (Overflow)

O sistema de caleira utilizado nas piscinas Dynamic
Panelpool esta previsto para acabamentos em
mosaico de vidro, cerâmica e pedra natural.
Acabamentos refinados e estéticos que garantem
um transbordo perfeito e asseguram uma circulação
constante da água

Piscinas
de transbordo em dois lados

Estamos a falar da solução mais comum para dar
resposta às normas da FINA que prevê 30 cm acima
do nível da água para as piscinas de competição.
O transbordo efetua-se pelo dois lados do
comprimento. O acabamento geralmente é feito em
cerâmica.

Piscinas tipo praia
Esta piscina pode ser construída com caleira
periférica e ter um acesso a partir do ponto zero
dando a sensação de uma praia. Este sistema é o
mais utilizado nas piscinas de ondas.

Acessórios
Degrau de banhista

Indispensável nas piscinas com mais de
2m
de profundidade pode ser previsto na estrutura
Dynamic Panelpool e revestido a cerâmica ou PVC
antiderrapante.

Cascatas

Uma vasta gama de cascatas e canhões de água está
disponível para todo o tipo de situações.

Tobogãs

Previstos para oferecer o máximo de divertimento
tanto para as crianças como para os adultos a RP
Industries pode oferecer todo o tipo de soluções a
medida das necessidades.

Equipamentos para fisioterapia

As piscinas com fins terapêuticos podem ser
equipadas com acessos e equipamentos específicos
às necessidades da fisioterapia.

Paredes de vidro ou Vigias
Especialmente previstas para as piscinas destinadas
à fisioterapia e à reeducação, as paredes de vidro
permitem ao pessoal médico o acompanhamento das
atividades no interior da piscina e, assim, observarem
o movimento dos pacientes.
Também são utilizadas para fins decorativos.

Outras opções

No interior da piscina ou em equipamentos individuais
é possível realizar, corredores de massagem, bancos
de massagem, camas de massagem, spas, etc...

Certificados
O controlo de qualidade da piscina é garantido por uma equipa de técnicos especializados.
Os painéis em aço estão certificados pela norma UNI EN 10142.
O processo de galvanização está certificado segundo as normas EN ISO 1461 - DIN 50.075/6 - ASTM-153.
A membrana armada é fabricada segundo a norma EN 15836-2.
Testado por laboratório independente (LNEG - LMR) e exposto a todas as agressões químicas e em câmara de
nevoeiro salino, a estrutura PRIMA STEEL manteve todas as suas promessas comprovando ser dos mais resistente
aços utilizados na construção de piscinas.

O teste realizado pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e Laboratório de
materiais e revestimentos (LMR), comprova o poder do aço STEELPRIME.

O mais resistente de todos os aços
utilizados na construção de piscinas
Os testes realizados por laboratórios independentes analisaram diferentes tipos de aços utilizados na
construção de piscinas. O resultado não poderia ser mais evidente e comprova que os aços RPI são os mais
resistentes de todos os aços utilizados na construção de piscinas.

Aço Concorrente 01

Aço Concorrente 02

OS açoS
Prima Steel
E STEELPRIME
ofereceM
uma resistência
até 10 vezes
superior ao aço
galvanizado
tradicional
QUANDO EXPOSTOS
A ambientes
EXTREMAMENTE
AGRESSIVOS.
Uma excelente
alternativa
E MAIS ECONÔMICA
AO pós-galvanizado,
ao alumínio
e ao aço inoxidável
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PRIMA STEEL
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