Mergulhe na confiança

Mergulhe
na confiança
As piscinas tradicionais cederam lugar às piscinas em kit, só em França 70% das piscinas utilizam estas novas tecnologias, o liner é rei no
revestimento das piscinas. Mais estéticas, mais seguras, mais modernas, mais funcionais, melhor equipadas.
As piscinas em kit adaptam-se melhor ao nosso estilo de vida, à nossa personalidade, às nossas necessidades.
O que não muda ainda, é a necessidade absoluta de profissionais competentes, honestos e dedicados em quem possa confiar.
Que alegria realizar finalmente esse sonho de ter em sua casa uma piscina, onde a família e amigos conhecerão não somente as alegrias da
água, mas também da vida: beber, comer, ler, falar, ouvir música e descansar, enfim viver a vida mantendo os filhos por perto.
Para que a piscina desejada traga os prazeres procurados, deve reflectir. Não estrague tudo com uma decisão irreflectida, onde a razão e o bom
senso estão ausentes.
Antes de tomar uma decisão deve informar-se sobre a empresa, os seus antecedentes, a sua solidez, a sua presença no mercado, as suas
capacidades técnicas e humanas.
Se fizer uma escolha séria, terá com certeza uma piscina sem preocupações por muitos e muitos anos, com uma multitude de felizes recordações.
Pessoalmente gostaria de poder contar com a sua confiança. A RP INDUSTRIES saberá dar forma ao seu sonho. Pense nisto.
						
A. de Lima
(Administrador do grupo RP INDUSTRIES)
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Milhares
de clientes satisfeitos
A presença no mercado português há mais de 15 anos certifica a experiência e o conhecimento
na instalação de piscinas privadas, públicas, hotéis, resorts, parques aquáticos e autarquias.
Os inúmeros clientes apostam na garantia de um serviço profissional e de qualidade.
A nossa conquista de importantes obras de norte a sul do país atesta a confiança
e o reconhecimento do mercado.
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Na RP Industries, sabemos como uma piscina é importante para si.
Nenhum pormenor pode ser deixado ao acaso.
Para nós, a confiança mútua é o princípio de uma relação com futuro.
É o que fazem centenas de clientes que, anualmente, entregam nas
nossas mãos o seu projecto de piscina.
Todos eles escolheram um produto testado, reconhecido pela sua
resistência aos movimentos do solo e à corrosão, uma empresa capaz
de criar modelos únicos e, acima de tudo, uma equipa honesta
e competente.
É assim a nossa concepção de bem-estar.

CONCEBEMOS BEM-ESTAR
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Mais de 40 000

piscinas instaladas
em Portugal e no estrangeiro
A RP Industries é uma empresa de capitais 100% nacionais tendo-se especializado na
construção e instalação de piscinas em kit, sendo no presente uma das empresas com mais
prestígio a nível nacional e internacional. Ao longo destes anos construímos piscinas em
vários pontos do globo para clientes particulares, resorts, câmaras municipais entre outros,
totalizando mais de 40 000 piscinas em todo o mundo.
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Mergulhe
em
segurança,
numa piscina interior
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O know-how associado à construção das nossas piscinas em
kit estende-se também à instalação de piscinas interiores.
Graças à capacidade técnica dos nossos profissionais,
poderá optar por uma perfeita integração da sua piscina num
espaço interior, aliando a estética a um conforto único.
Na instalação, a RP Industries assegura a colocação de
dispositivos de aquecimento e desumidificação adaptados ao
local e capazes de garantir o bem-estar dos utilizadores da
piscina interior.
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NÃO LIMITE A SUA IMAGINAÇÃO.
TUDO É POSSÍVEL.
Graças a uma tecnologia de ponta, qualquer que seja a configuração e natureza do
terreno: plano, côncavo, com inclinação acentuada, em socalcos ou até com uma
nascente de água, é sempre possível a instalação de uma piscina RPIndustries.
Ao investir - consulte os vários orçamentos - lembre-se que deve ter em conta a
utilização que pretende dar à piscina. Ao escolher a sua piscina deve ter também
em linha de conta a vegetação e o terreno. É fundamental que a piscina fique
perfeitamente enquadrada no ambiente que a rodeia. Logo, ao escolher o modelo,
deve pensar igualmente nos materiais que envolvem a piscina e na cor do liner.
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UM ESPAÇO EXCLUSIVO,
ADAPTADO A SI E À SUA FAMILIA.
Excepcionalmente integradas no espaço onde se
inserem, as piscinas RP estão em harmonia perfeita com
a Natureza que as rodeia e permitem-lhe usufruir do seu
jardim de forma única.
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A

Magia

da Água
Piscinas Privadas
Piscinas Públicas
Hotéis
Health Clubs
Resorts
Condomínios
Parques de Campismo
Parques Aquáticos
Colectividades
e muitos outros

É no primeiro mergulho que vai sentir o prazer de possuir a sua própria piscina.
Prazer que se prolonga, mesmo fora de água quando descobre a perfeita integração e a valorização que a sua casa sofreu.
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Delicie-se com a beleza

única de uma piscina

AS NOSSAS PISCINAS ESTÃO PRESENTES
NOS MELHORES RESOSRTS DE LUXO.
Os empreendimentos têm permitido uma forte aposta da RP Industries num mercado
onde apenas singram os melhores. A nossa elevada capacidade técnica e humana
tem-nos permitido instalar centenas de piscinas em residências inseridas nos melhores
condomínios privados de Portugal, Espanha, Marrocos, Cabo Verde e Angola.
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Nós damos
forma ao seu sonho

Linhas curvas e direitas, profundas ou não,
a RP Industries propõe-lhe uma multiplicidade
de modelos de piscinas.
Se nas formas que lhe propomos não encontrar
aquela que mais lhe convém, não limite a sua
imaginação. Inverta, aumente ou diminua, no
comprimento, na largura ou na profundidade.
Tudo é possivel.

(Cantos quadrados R:15)

(Cantos arredondados R:50)

R:50

UMA VARIEDADE DE FORMAS
PARA UMA VARIEDADE DE GOSTOS.

MAIS de 150 MODELOS
DISPONÍVEIS EM STANDARD
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SE NÃO ENCONTROU NENHUMA FORMA QUE SEJA DO SEU AGRADO,
FALE CONNOSCO. NÓS DAREMOS FORMA AO SEU SONHO! INVERTA, AUMENTE
OU DIMINUA, TUDO É POSSÍVEL...

As piscinas RP Industries propõem-lhe diferentes
tipos de fundos para todo o tipo de utilização.
FUNDO PLANO

1,10 m - 1,50 m
A sua realização é simples, podendo
ser efectuada pelo cliente.
Ideal para crianças e divertimento
com jogos aquátios.

FUNDO COMPOSTO

1,10 m - 1,50 m
É ideal para piscinas familiares.
Garante a segurança dos mais
pequenos, oferecendo ao
mesmo tempo uma profundidade
razoável.

FUNDO PIRÂMIDE

1,10 m

É por excelência o fundo ideal para
as piscinas familiares. Os pequenos
declives garantem a segurança,
oferecem ao mesmo tempo
profundidades razoáveis e uma
grande economia em gastos
de manutenção.

Os nossos técnicos estão à disposição para em conjunto encontrar
a melhor solução para a sua piscina.

CONSULTE- NOS.
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G o ld

A TÉCNICA:
AÇO + BETÃO + Liner

P i s c i n a s

A técnica de construção da RP INDUSTRIES alia a resistência do aço e a robustez do betão,
à elasticidade e estanquecidade do liner. Uma piscina RP INDUSTRIES compreende as
seguintes etapas:

UMA SOLUÇÃO DE MONTAGEM À SUA MEDIDA:
1 Realização da escavação

A sua importância é grande e deve ser executada
conscientemente. na presença de um profissional em
condições normais, é feita num dia.

4 Colocação do Rebordo

Efectuado o aterro, é feita uma cinta em betão, para a
colocação do rebordo, essa cinta leva malha de solo e
apoia em cima dos blocos ou do suporte do rebordo.
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2 Colocação dos Painéis

5 Colocação do Liner

6 Ligação das Máquinas

A piscina está pronta a receber o liner. Totalmente concebido por
computador, sem limitações, ajusta-se perfeitamente a cada modelo.
Feita a limpeza minuciosa, coloca-se então o liner e as peças da
piscina ( skimmer, refluidor, projector, etc....)

Finalmente
e pronta a mergulhar.

Realização do Betão

Nesta etapa é colocada a malha de solo, realizada uma
cinta em betão e simultaneamente ou não, é feita a lage do
fundo com espessura média 8/10cm.

Os painéis em aço são montados directamente no solo ou
em cima de blocos. Depois de aparafusados são nivelados
e aprumados.

uma piscina à sua medida
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Depois de passada a tubagem, a ligação do equipamento
de filtração na casa das máquinas é feita normalmente no
dia do enchimento.

VOCÊ PODE ESCOLHER:
•Montagem total do kit pelas nossas
equipas especializadas;
•Montagem do kit com assistência técnica;
•Montagem do kit por si
no Faça Você Mesmo.

Uma Construção Simples

robusta e rápida ...

Longe vão os tempos em que pensar em piscina significava ter pela frente um mar de trabalhos e de dores de cabeça.
Como em tudo na vida, também as técnicas de construção de piscinas evoluíram. Hoje em dia, o sonho está ao nosso
alcance muito mais rápido, muito menos dispendioso, muito menos complicado.
Em todo o mundo as piscinas tradicionais dão lugar às piscinas em kit.

Piscina todo o terreno
preparada para resistir
à actividade sísmica
que se faz sentir com
alguma frequência
em determinadas
zonas do país.

De instalação rápida (entre 8 e 10 dias úteis)

1 Rebordo anti-derrapante
2 Escada em aço Inox
3 Tomada de aspiração
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4 Estrutura em aço
5 Ralo de fundo
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7

8

6 Projector
7 Quadro Eléctrico

2

3

8 Skimmer

5

6

1

9 Filtro
10 Bomba
11 Reforços verticais em aço
12 Suporte de rebordo em blocos

14

13

17

13 Escada em acrílico (opcional)
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14 Suporte para rebordo em aço (opcional)

12

4
15

11

16

15 Reforço em “L”
16 Cinta de betão para selar estrutura
17 Refluidor de água
18 Tubagem

18

20

19 Liner
20 Base em betão com malha de ferro
21

RP Industries

Inovação e tecnologia

Uma verdadeira armadura protectora sobre os painéis RP INDUSTRIES. Este novo revestimento protege a forte galvanização
existente, tanto na parte da frente como na parte de trás do painel. As secções exteriores, assim como os furos efectuados para
a colocação dos vários equipamentos, estão igualmente protegidos por este novo revestimento aplicado a uma temperatura muito
elevada. Testado por laboratório independente (INETI) e exposto a todas as agressões químicas e em câmara de nevoeiro salino,
a estrutura RP manteve todas as suas promessas comprovando ser o mais resistente de todos os aços utilizados na construção
de Piscinas. O “Spectron” bloqueia de forma durável qualquer fenómeno de oxidação. Esta revolução permite às estruturas em aço
RP INDUSTRIES confirmar a sua liderança mundial em matéria de qualidade e de alargar a sua garantia até 30 anos.

Um exclusivo RP INDUSTRIES

Protecção total contra a corrosão. Reforços sem soldadura.

30 anos
Garantia

A garantia do aço Spectron não é degressiva.
100% nos 30 Anos.

TESTADO PELO INETI
(Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial)
O aço RP INDUSTRIES oferece uma resistência inigualável
à corrosão causada pela ferrugem. O tratamento exclusivo
anti-corrosão torna-o único no mercado mundial. É esta
excelência e experiência, únicas, que nos permitem,
garantir o nosso aço por 30 anos (garantia efectiva).

NOVO PAINEL

RP1S
2.5 mm de espessura (SPECTRON incluído)
Acabamento SPECTRON
Galvanização 750/800 Gr m2
Aço RP

Painel com
protecção SPECTRON
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Desenvolvido em parceria com um dos maiores fabricantes de soluções destinadas
à indústria aeronáutica.
A RP INDUSTRIES apresenta o seu novo painel RP1S.
O RP1S é um painel fabricado com recurso a um processo de produção totalmente
automatizado, sendo que este novo sistema de reforços é duas vezes mais
resistente e duradouro que a soldadura tradicional.
O novo painel RP1S apresenta-se totalmente protegido da corrosão incluindo na
face dos cortes.
Processo totalmente automatizado desde o corte à fabricação do painel passando
pela quinagem, colocação dos reforços e aplicação da protecção Spectron.
Nenhum ponto de soldura;
Painel totalmente protegido contra a corrosão:
O único painel do mercado com protecção dupla;
Protecção a zinco e alumínio de 750 gr/m2 + Spectron

Resistência excepcional - Longevidade incomparável - 30 anos de garantia a 100%

RP Industries

kit standard

Desconfie das imitações

Garantias
Aço RP
Liner
Filtro
Bomba

KIT Standard RP
1

Estrutura Spectron

2

Parafusos galvanizados

3

Reforço vertical

4

Liner Liso (com motivos em opção)

5

Perfil HUNG

6

Skimmer

7

Tomada de Aspiração

8

Refluidor

9

Ralo de fundo

* Garantia degressiva, com 3 anos a 100% conforme as
condições gerais de garantia.
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CGF - Central de Gestão de Filtração
(OPCIONAL)
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1

11 Caixa de ligação

Muito mais que um quadro eléctrico
de piscina, CGF optimiza
o funcionamento da filtração
e contribui para um conforto sem par
para o usuário.
Ao calcular o tempo de filtração ideal
em função da temperatura da água
CGF melhora consideravelmente
a eficácia da filtração e evita
o desperdício de energia quando
a temperatura baixa.
CGF está equipado com
um comando à distância via rádio
que permite activar comodamente
os projectores da piscina e dirigir
a tomada de corrente auxiliar.
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17

10 Projector
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3

12 Filtro de areia com válvula de 6 vias
13 Bomba

12
2

6

14 Quadro eléctrico de programação
15 Escada em aço inox 304 L*
16 Vara telescópica

11

* No caso do cliente optar pela
escada em acrílico a escada de inox
não é fornecida

20 Escada em acrílico (Opcional)
22 Local técnico em fibra (Opcional)

14

10

17 Acessórios de limpeza

OPÇÕES

30 anos
15 anos*
2 anos
2 anos

9

MODELO EQUIPADO
COM DIFERENCIAL
DE 30 mA

13
18
8

5
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7

4
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OS PAINÉIS RP INDUSTRIES
FORAM TESTADOS PELO INETI

(Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial)

Filtração
pré-montada
Local técnico em fibra
(Opcional)
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Liners

RP Indu stries
liner

Realizados em fábrica com soldadura a alta frequência

PREMIUM

Com verniz protector
Bleu France

Bleu Pale

Sable

Vert Caraibe

Noir

Blanc

Gris

15 anos GARANTIA *

* 3 anos a 100% e os restantes degressivos segundo as nossas condições gerais de garantia.

Há mais de 40 anos utilizado na construção de piscinas, o liner equipa centenas
de milhares de piscinas em todo o mundo. Esta técnica permite uma duração
excepcional e evita problemas com fissuras, bem como pinturas e mosaicos
a substituir nas piscinas tradicionais. O Liner é uma tela em PVC
responsável pela estanquecidade da piscina. Vinil 100% virgem, com
alta elasticidade, recebe tratamento aos ultra-violetas e anti-algas.
A sua garantia é de 15 anos degressivos. A alegria e a cor da
sua piscina depende muito da tonalidade e dos padrões do
Pompeï
liner. No Kit Standard RP INDUSTRIES, a escolha pode
recair entre Blue France, Blue Pale, Vert Caraibe, Sable
ou Blanc. Ou então, em opção, seleccione o que
mais lhe agrada entre os liners com motivos.
Uma variedade de opções capazes de fazer
Vert
Bleu
com que a sua piscina esteja em harmonia
Mykonos
com a sua personalidade.

√ Estanquicidade
√ Durabilidade
√ Modernidade

Vert

Bleu

Turquois

Ocre

Bysantin Bleu

Carrara

Marbré Beige Marbré Bleu

Lincoln Park

Olympia

Vert

Bleu

Chartage

Gris Bleu

Vert

Lisboa

Plus

O liner Areia reproduz a cor das
praias de areia fina, azul suave muita
na moda é uma óptima escolha.
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Bleu Line

Mosaic

Como dar cor à sua piscina

Bleu

Gris Bleu

Frisos

Bleu

Genova

Ocre

Cambridge
Ocean

Sable

O liner turquesa é fornecido com o Kit
standard e reveste a sua piscina de
um azul dos mares do sul.

Ipanema

Bleu

Sable

Aumenta a temperatura da água.
Uma piscina moderna com aparência
tradicional.

RP Industriesopções
Desinfecção
A Electrólise do Sal permite uma
desinfecção eficaz da água da sua
piscina sem os inconvenientes dos
produtos químicos. A RP testou para
si este equipamento que garante a
sua satisfação.

Iluminação LEDS
A iluminação LEDS tem uma duração
de vida 50 a 100 vezes superior quando
comparada com uma lâmpada normal.
Um produto ecológico que permite
alcançar economias consideráveis.

Robots
Assegurando uma limpeza eficaz,
os aspiradores, sejam manuais ou
automáticos, são o parceiro ideal
para uma manutenção cuidada da
piscina. Usados com a frequência
necessária ajudam a evitar muitas
dores de cabeça devido aos detritos
que habitualmente poluem a água.

A RP Industries possibilita aos seus clientes
uma vasta gama de opções que permitem
personalizar a piscina e equipá-la com
acessórios funcionais e decorativos. Deste modo,
a piscina torna-se num local ainda mais atractivo
e adaptado às suas necessidades e gostos.

Químicos

Aquecimento

A sua piscina merece produtos
de qualidade. Especialmente
concebidos para as nossas piscinas,
os produtos RP INDUSTRIES são
a solução indispensável para uma
água pura e cristalina.
Entregamos os produtos em todo
o país, a preços competitivos.
Preço/Qualidade Excepcional.

Pool Control
Controlo Automático:
Cloro / pH - Oxigénio / pH
Controlador, medidor de pH e doseador
automático de cloro ou oxigénio para uma
qualidade de água incomparável.

Sistema económico e fiável, a bomba
de calor é a solução indicada para o
aquecimento da piscina, aliando ainda
argumentos decisivos como a duração
e a facilidade de utilização. O seu
princípio de funcionamento é simples:
a bomba de calor vai ao exterior captar
a energia calorífica contida no ar,
transferindo-a depois para a água da
piscina. Desta forma obtemos um produto
altamente ECONÓMICO E ECOLÓGICO.

Nadar Contra Corrente
Jacto de água de grande capacidade, possibilitando
a natação em piscinas de reduzida dimensão.
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RP Industries escadas
A RP Industries possibilita aos seus clientes uma vasta gama de opções que permitem
personalizar a piscina e equipá-la com acessórios funcionais e decorativos. Deste modo, a
piscina torna-se num local ainda mais atractivo e adaptado às suas necessidades e gostos.

Compostas por materiais altamente resistentes: fibra e acrílico, as escadas em acrílico são recomendadas
especialmente para pessoas que tenham dificuldade em entrar ou sair da piscina (idosos e crianças de tenra
idade, sobretudo). Completamente estanque, é igualmente uma óptima solução para quem deseja dar grande
estilo à piscina. Em várias cores e modelos opcionais, pode personalizar a escada de acordo com a forma e
revestimento da sua piscina.

Romana

Direita

Curva

De Canto

Acrylic Stairs

Escada para acabamento em liner
Romana

De Canto

Romana Standard

Curva

Para que as formas não se
alterem permitindo acesso
seguro à sua piscina.

É a referência incontestada em
termos de design e funcionalidade.
A escada Romana traz o toque
final à sua piscina.

UM
ACABAMENTO
PERFEITO

Direita

A escada que se inscreve na
perfeição quando a piscina é feita
de linhas curvas.

Prática e funcional este modelo de
linhas direitas pode ser instalada no
comprimento ou largura da piscina
oferecendo uma nova perspectiva.
De Canto

De Canto KIT HYDRO 4 JACTOS + Bomba 1,1 CV
- 4 Jactos de Hidromassagem Ar - Água
- Bomba de 1,1 CV
- Regulador de Ar
- Válvula de 3 vias e acessórios

Cores disponíveis em stock

(Branco)
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Romana com kit hidromassagem 4 jactos

Cascade com KIT HYDRO 6 JACTOS + KIT AR 10 JACTOS + NCC

- 4 Jactos de Hidromassagem Ar - Água
- Regulador de Ar
- Válvula de 3 vias e acessórios

- 6 Jactos de Hidromassagem Ar - Água
- 10 jactos de ar com blower de 940 W
- Nadar Contra-corrente com bomba de 2HP
- Regulador de Ar
- Válvula de 3 vias e acessórios

(Funcionamento com bomba da piscina)

(Azul Claro)

A opção por este tipo
de escada permite um
acabamento em liner na
totalidade da piscina.

EXCLUSIVO
RP INDUSTRIES

Cores por encomenda

(Azul Intenso)

Escada a toda a largura da piscina

Preparadas para
receber o liner como
revestimento, estas
escadas aliam na
perfeição as grandes
vantagens das escadas
em acrílico com a
unidade estética do
revestimento que elegeu
para a sua piscina.

(Verde)

(Areia)

RP Industries pavimentos

A RP INDUSTRIES através de uma empresa
do grupo - Fabistone, fabrica e comercializa
as bordaduras e pavimentos
que se adaptam perfeitamente a todos
os ambientes.

Pavimentos & Bordadura
Temos a certeza que com os produtos Fabistone poderá
transformar completamente o seu espaço.
Os produtos Fabistone são fabricados com os melhores materiais
e respeitam as mais elevadas normas de qualidade.
O pavimento Fabistone foi desenvolvido com base em critérios de
qualidade, pelo que é um produto de fácil aplicação e de grande
resistência, capaz de fazer face à pedra natural, na textura, cores,
durabilidade, e acessível a todos. Foi nesta base que a empresa,
com a colaboração de pedreiros de todo o mundo, realizou
estudos profundos relativos à pedra, tomando cuidadosamente
notas das ligeiras variações regionais tanto na tonalidade como na
textura da superfície e na forma da pedra.
Estes conhecimentos obtidos a partir destes estudos, permitiram
à Fabistone desenvolver um produto incapaz de se distinguir da
pedra natural. Um facto reconhecido por muitas pessoas cuja
preocupação é a conservação do meio ambiente.
O processo de produção realiza-se com o mesmo cuidado de
forma a garantir que a mistura de cores reflicta os tons naturais da
pedra original.

BASE DE CHUVEIRO

Eficaz e
esteticamente
bem enquadrada,
esta base para
chuveiro em pedra
reconstituída garante
a segurança dos
banhistas, graças
à sua superfície
anti-derrapante, que
previne eventuais
quedas. Além
disso, combina
na perfeição com
a bordadura e
praia da piscina,
assegurando um
efeito visual de
grande beleza.

GRANITUS

GRELHA
Permite um acabamento
elegante para o seu
pavimento e assegurar
o escoamento de
águas de forma eficaz,
mantendo a harmonia
visual com todo o
conjunto arquitectónico.

ENCAIXE DE ESCADA
O encaixe de escada
enquadra-se perfeitamente
na bordadura da
piscina,possibilitando a
aplicação de uma escada
em inox.

SECULAR

• Pavimento anti-derrapante garantindo a segurança nas imediações da piscina
• Confortável para os pés
• Resiste ao gelo e degelo
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RP Industries opções
A RP Industries possibilita aos seus clientes uma vasta gama de opções que permitem
personalizar a piscina e equipá-la com acessórios funcionais e decorativos. Deste modo, a
piscina torna-se num local ainda mais atractivo e adaptado às suas necessidades e gostos.

Coberturas
Cobertura de Inverno
Adaptável a qualquer tipo de
piscina, a cobertura de Inverno é
particularmente aconselhada para
proteger a piscina das folhas e de
outras sujidades que, regra geral,
poluem o plano de água. Evita
ainda a queda de animais de
pequeno porte na piscina.

Cobertura de VERÃO
Também conhecida por cobertura
isotérmica, tem por principal função
conservar a temperatura da água da
piscina. Constituída por pequenas
bolhas, que funcionam como lupas,
permite obter ganhos consideráveis na
conservação da temperatura. Além disso,
possibilita a redução dos custos de
energia em piscinas providas de sistema
de aquecimento.

Local Técnico de Filtração
Locais técnicos completos
equipados, injectados em
poliéster e fibra de vidro com
tampa reforçada em verde,
incluem: filtro, bomba, válvula
selectora, manómetro, cinco
válvulas de esfera para skimmer,
ralo de fundo, tomada de
aspiração, esgoto e refluidores
respectivamente.
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Cobertura de Estore
Constituída por lâminas em PVC rígido,
com grande poder térmico, esta cobertura
revela-se de grande importância para
quem, além de querer proteger a piscina
da sujidade, pretende manter uma
temperatura da água agradável. Pode
também funcionar como protecção para o
perigo da queda de crianças na água.

Chuveiros
Por questões de higiene e de
poluição da água da sua piscina.
Chuveiro em Inox.
Chuveiro Solar: 30 litros de água
quente e pronta a utilizar depois
ou antes da piscina.

Se as soluções apresentadas neste
catálogo não se adaptam na perfeição
à sua realidade, então não desespere.

A RP INDUSTRIES
TEM A SOLUÇÃO!

A RP INDUSTRIES tem ao dispor dos seus clientes soluções construtivas de qualidade,
assim como equipas técnicas especializadas na sua montagem.
Com provas dadas ao longo de mais de 15 anos de existência, a RP INDUSTRIES dispõe
de inovadores conceitos de construção de piscinas:

SISTEMAS CONSTRUTIVOS RP INDUSTRIES DE GRANDE QUALIDADE

Go ld
P i s c i n a s

P i s c i n a s

P i s c i n a s

OVER
FLOW

Piscinas em

CALEIRA FINLANDESA

Piscinas em kit

Piscinas em betão
com isolamento térmico

NÃO HESITE EM
CONTACTAR-NOS

Piscinas em betão
projectado

Piscinas de transbordo
ou caleira finlandesa

Piscinas
em kit de BETÃO
Aspecto Madeira

Piscinas fora de terra
em betão

www.rpi.pt
www.rppiscinas.pt
info@rpi.pt

253 689 500
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RP Industries

Onde você estiver nós vamos lá

DIRECTAMENTE DA FÁBRICA PARA O CLIENTE FINAL
Compromisso
dos Técnicos-comerciais

Compromisso na Entrega
e na Instalação

Compromisso
na Assistência técnica

Compromisso
no Serviço ao domicílio

Gratuitamente os nossos técnicos
vão até sua casa para o aconselhar a
escolher o modelo que melhor se adapta
ao seu terreno.

A entrega do kit será no dia e hora
combinada.

Terminada a piscina RP, os técnicos
continuam atentos a tudo o que se passa
com a sua piscina. Basta um simples
telefonema e um técnico especializado
poderá aconselhá-lo, ou se necessário,
deslocar-se, para no local resolver o
problema da sua piscina.

Em sua casa, no dia combinado.
A RP Industries está onde você estiver,
um simples telefonema e tudo acontece.
Esclarecer uma dúvida, solicitar a visita
de um técnico, pedir um orçamento.
Encomendar uma piscina.
Pedir produtos químicos, que serão
entregues no dia e local combinado.

Cada cliente é para nós único e merece
a nossa confiança. O seu projecto será
tratado com muito carinho.

Em apenas 8/10 dias, limitando os
inconvenientes de uma pequena obra,
os nossos instaladores saberão dar forma
à sua piscina, num abrir e fechar de olhos.

Sem surpresas.
Os preços e prazos serão respeitados.

Serviços
de proximidade

Exposições em:

BRAGA

A RP Industries no território nacional fabrica e instala as suas próprias piscinas sem
necessidade de agentes, representantes ou intermediários.
Pode contar connosco ao longo da vida da sua piscina. A nossa empresa tem rosto.

LISBOA

ÉVORA

Para um estudo personalizado de
implantação da sua piscina ligue

253 689 500
ALGARVE

RP Industries

vantagens para clientes
PACKS ASSISTÊNCIA
Orgulhamo-nos de poder apresentar uma variedade
de soluções na manutenção e acompanhamento da vida
da piscina, que vão de encontro às necessidades de cada cliente.
Os serviços de manutenção apresentados são o fruto de uma experiência
de mais de 15 anos e baseiam-se nos princípios pelos quais trabalha
uma vasta equipa de norte a sul do país.
Para além de inúmeras vantagens, o pack Eco
apresenta-se como o mais económico dos
packs. Inclui duas visitas anuais à sua piscina:
a primeira para colocação da piscina em
funcionamento e a segunda para hibernação
no final do verão.
Este pack é muito económico e permite
dar resposta ao maior número de clientes.
Uma visita mensal durante a época alta para
limpeza e tratamento da água da piscina e
duas visitas no resto do ano para colocar
a cobertura de inverno e a piscina em
funcionamento.

É o pack ideal para quem possui um
tratamento de sal, inclui uma visita mensal
durante a época alta para a limpeza da
piscina e permite um controlo total da água e
de todos os equipamentos eléctricos.

À semelhança do Pack Gold e dos outros
Packs, o Premium disponibiliza inúmeras
vantagens e inclui a visita quinzenal de um
dos nossos técnicos.

Sem dúvida, o expoente máximo de todos
os Packs de assistência RP: o Pack Platinium
tem um preço competitivo com tudo incluído.
Com este Pack o cliente desfruta da piscina
sem preocupações: nós tratamos do resto.
Inclui uma visita semanal em época alta para
controlo e limpeza da água da piscina.

CARTÕES DESCONTO
Sem dúvida, um conceito inovador que proporciona aos nossos
clientes um sem número de vantagens e descontos.

O cartão Prestige destina-se exclusivamente a clientes RP
e será entregue gratuitamente na compra da piscina.
Desconto entre 10 a 15% nos vários produtos
do catálogo AQUASHOP.
Além de vantajosos descontos o titular de um cartão Prestige pode
usufruir de entregas gratuitas das encomendas sempre que estas
sejam superiores ao valor em vigor no catálogo Aquashop.
Receberá ainda informação periódica sobre as últimas novidades nas
piscinas e anualmente o catálogo de produtos Aquashop.
O cartão Platinium é o expoente máximo de todos os cartões.
Disponível mediante o pagamento de uma jóia.
Desconto entre 10 a 25% nos vários produtos
do catálogo AQUASHOP.
Além de acumular todas as vantagens inerentes aos restantes
cartões, a principal vantagem do cartão Platinium é o tipo de desconto
que apresenta na gama de produtos do catálogo Aquashop.

shop
Aqua

www.aquashop.pt

Ao lançar no mercado este inovador conceito no sector das piscinas, a RP INDUSTRIES
visou disponibilizar mais um veículo de comercialização e apoio ao seus clientes, onde
a comodidade e facilidade de procedimentos permitem obter tudo o que necessita para
a sua piscina à velocidade de um clique.

O Mu

Para nós não existem barreiras geográficas. Onde quer que esteja, vamos ao seu encontro.
Sem intermediários, um só interlocutor. Uma só garantia.
A política de proximidade com o cliente, levada a cabo pela RP Industries, reflecte-se na
expansão global da empresa. O mercado Ibérico, assim, como o mercado Angolano, são
já uma realidade, tornando possível um maior contacto de proximidade com o que é mais
importante para nós - o cliente RP Industries.

RP INDUSTRIES PISCINAS

A posição de liderança ocupada pela RP INDUSTRIES PISCINAS no mercado nacional ao longo
de mais de 15 anos, é sinónimo de inovação e investigação. Criada em 1994, é responsável pela
construção de mais de três mil piscinas, só em Portugal.
Actualmente a RP INDUSTRIES PISCINAS está presente em países como Portugal, Espanha, França,
Itália, Suíça, Bélgica, Roménia, Hungria, Grécia, Sérvia, Rússia, Marrocos, Argélia, Angola, Cabo-Verde,
Guiné-Bissau e Tahiti.

Piscinas

Pavimentos

Liners

Um grupo:

Uma Empresa de confiança
RP INDUSTRIES Piscinas, SA
Criação: 1994
Sede: Braga
Filiais: 4 (com estabelecimentos
em Braga - Lisboa - Évora - Algarve )
Capital Social: 250.000 €
Colaboradores: 50
Construção anual só em Portugal: + de 300 piscinas

undo RP
mais perto de si

WEBSITE RP

Ao navegar pelo nosso website
irá encontrar de forma rápida
e cómoda tudo sobre piscinas.
Entre outras opções, encontre
as seguintes temáticas:

Empresa de capitais 100% nacionais presente em:

Em Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Bélgica, Roménia, Hungria, Grécia,
Servia, Rússia, Marrocos, Argélia, Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau e Tahiti.

• Piscinas
• Spas
• Coberturas
• Novidades
• Utilidades
• Oportunidades
• Produtos RP
• Assistência Técnica
• Área Clientes

CRÉDITO
FLÉXIVEL

CONSULTE-NOS

www.rppiscinas.pt

Tel.: +351 253 689 500
Fax: +351 253 689 509

Uma empresa:

Fábrica: RP INDUSTRIES PISCINAS, SA - Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta - 4715-553 Braga - Portugal
Exposição: Av. da Independência, nº 8 – Arcos - 4705-162 Braga

É completamente proibida a reprodução, total ou parcial, de textos, ilustrações e fotografias.
Catálogo RP INDUSTRIES

info@rppiscinas.com
www.rppiscinas.com

