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A Swimfun é uma unidade de fabricação de coberturas telescópicas de 
piscinas com a mais avançada tecnologia e qualidade, estando conforme a 
norma de qualidade e segurança francesa NF P 90-309, tendo os respectivos 
atestados de conformidade passados pelo LNE de França desde 12 de 
Dezembro de 2006.



COBERTURA

PORQUÊ UMA COBERTURA DE PISCINA ? 
A cobertura de piscina, especialmente a telescópica, representa um autêntico progresso no mundo inteiro. 
Espaço estético e privilegiado, a piscina é hoje em dia sinónimo de conforto, felicidade e saúde.  
Para que continue a ser esta fonte de bem-estar, é necessário enfrentar os caprichos da meteorologia e as 
exigências da manutenção, garantindo sempre a segurança mínima dos banhistas e em especial a das crianças. 

As coberturas de piscina Swimfun proporcionam este espaço de prazer e segurança mediante:  
 - Um conforto de banho, graças aos efeitos de estufa e à criação de um micro clima estival, tanto na   
    Primavera como no Outono.
 - Uma qualidade sanitária melhorada evitando designadamente os efeitos de resfriamento nas crianças,  
    frequentemente sujeitas às anginas ou golpes de frio a sair da água.
 - Um ganho de vários meses de banho ou mesmo uma utilização todo o ano para as piscinas aquecidas. 
 - Uma protecção perfeita da piscina contra as poluições e intempéries e qualidade da água assegurada.
 - Economias importantes (limpeza, produtos químicos consumo de electricidade...) 
 - Uma Segurança reforçada para crianças e animais à piscina, fora dos períodos de utilização da mesma. 

QUE COBERTURA ESCOLHER ?
Posicionado no mercado europeu de coberturas de piscinas, 
Swimfun é a referência obrigatória para particulares e piscinas 
públicas. Para responder a todas as necessidades e adaptar-se 
a todos os orçamentos, Swimfun desenvolve uma ampla gama 
de coberturas.  
Presente em toda a Europa, a nossa equipa está à sua inteira 
disposição para atendê-lo e aconselhá-lo devidamente, 
propondo-lhe a solução adequada e um orçamento 
personalizado sem nenhum compromisso da sua parte. Em 
de�nitivo, a garantia de uma qualidade irrepreensível a preços 
muito competitivos.
  
COBERTURA BAIXA? COBERTURA ALTA?  
É a procura do bem-estar que deve guiar a vossa escolha. 





MODELOS
Swimfun
Espaço de vida e lugar privilegiado, é a montra da sua 
PISCINA! A harmonia das suas linhas e a variedade 
das suas cores permitem que a cobertura “clássica” da 
Swimfun se integre nos ambientes mais exigentes.  
Nos momentos privilegiados de sol intenso e de 
calor, a cobertura Swimfun deixa a descoberto o seu 
espaço de banho com rapidez e elegância. É a 
cobertura mais vendida em todo o mundo e está 
disponível em várias versões standard, embora por 
vezes se fabrique à medida adaptando-se ás 
dimensões de cada local.  
Todos os elementos são equipados com rodas para 
deslizarem uns sobre os outros. Por isso o 
funcionamento é muito simples. 
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Os lados oblíquos (5 ângulos), estão presentes neste modelo 
tradicional. Esta cobertura continua a seduzir muitos adeptos. A sua 
elegância garante uma integração harmoniosa no seu ambiente.

Esta cobertura baixa, formada por 5 ângulos, proporciona todas as 
vantagens através da respectiva estrutura telescópica. 
Vem em três alturas standard: 0,60, 0.90 e 1,20 m. A largura começa 
nos 3.80m até 7.20m.

 A fachada basculante e retráctil é munida de uma porta colissante 
fechada por uma fechadura de segurança assim como no fundo. 
É igualmente possível pôr portas laterais. 

ÁRTICO



Os lados oblíquos estão presentes neste modelo de 5 ângulos. 
Sendo o modelo mais vendido em todo o mundo, está disponível 
em muitas versões standard, embora seja frequentemente 
fabricada à medida, adaptando-se às dimensões de cada local 
(2,00m de altura no primeiro elemento com larguras desde os 
3.80m ate 7.80m). 

A fachada basculante e retráctil é munida de uma porta 
colissante fechada por uma fechadura de segurança assim como 
no fundo. É igualmente possível pôr portas laterais. 

Todos os elementos são montados sobre rodas e retraem-se uns 
dentro dos outros. Por isso o funcionamento é muito simples.

ATLÂNTICO



De concepção original, esta cobertura alta, 2m no primeiro 
elemento, com larguras desde os 3.80m até 9.80m, dispõe de 
um conjunto de calhas-guia que a mantêm apoiada a uma 
parede ou num pórtico.

Como em todas as outras coberturas da gama, os respectivos 
elementos são telescópicos.

Nota: as fachadas basculantes não se podem adaptar a este 
tipo de cobertura, somente fachada �xa e fundo �xo ou 
concertina (em fole).

DOURO



Esta cobertura baixa angular de 3 ângulos, telescópica 
concebe-se em três alturas standard: 0,60, 0,90 e 1,20m.
As larguras vão desde 3.80m até 7.20m.

A fachada basculante e retráctil é fornecida por uma porta 
colissante fechada por uma fechadura de segurança assim 
como fundo �xo. 
É igualmente possível colocar portas laterais.

ÍNDICO



Novidade na gama Swimfun, este modelo proporciona-lhe todas 
as vantagens das coberturas altas com 3 ângulos (2.00m no 
primeiro elemento larguras de 3.80m até 7.20m), com um volume 
máximo que se adapta ao ambiente de cada um. 

A fachada basculante e retráctil é fornecida por uma porta 
colissante fechada por uma fechadura de segurança assim como 
fundo �xo. É igualmente possível colocar portas laterais.

Esta nova concepção, cria um volume interno de grande 
habitabilidade que permite uma utilização efectiva durante todo 
ano. Ideal para piscinas com pouco espaço em volta.

MEDITERRÂNEO



As performances técnicas e a �abilidade da procura de fabricação 
Swimfun permite-nos aumentar as dimensões da cobertura 
angular e responder a um preço competitivo, às necessidades de 
cobrir piscinas com dimensões consideradas grandes. 

Estruturas de grande porte, telescópicas, motorizada ou não, com 
larguras a começar nos 7.80m até 14m)

Fornecida somente com fachada e fundo �xos, com portas e 
chave de segurança.

PACÍFICO



Por �m a nossa última novidade desenvolvida para cobrir 
piscinas semi-olímpicas (25Mx12.5M), esta cobertura de 7 
ângulos, 3.5M de altura no primeiro elemento, tem larguras 
desde os 14M até 20m de largura.

A cobertura Pací�co xxl é particularmente adaptada em piscinas 
de parques de campismo, piscinas municipais, condomínios, etc., 
que lhes proporciona um uso suplementar fora de Verão, 
qualquer que seja a meteorologia. 

PACÍFICO XXL



CORES DA COBERTURA
Branco e verde são as cores standard. Todas as outras cores e as 

lacagens com imitação de madeira preços sob consulta.

OPÇÕES
MOTORIZAÇÃO

Alimentado por placas solares e accionado por comando à distância, permite abrir e 
fechar a cobertura da sua piscina sem o mínimo esforço. É autónomo e fácil de instalar.

PORTA LATERAL PARA 
ACESSOS CONDICIONADOS
Situada nos laterais permite o 
acesso lateral à piscina. 
Também pode ter sistema de 
segurança para crianças.

PORTA DE SEGURANÇA 
PARA CRIANÇAS

Situada nos topos da cobertura, 
serve para ventilar o espaço 

interior impedindo na mesma, 
através de FECHADURA o acesso 

de crianças à piscina.



VANTAGENS
FUNCIONAMENTO
A forma de manejar a cobertura é muito simples, não leva 
nenhuma calha �xa ao solo, o telescópio desliza sobre 
rodas de nylon pela praia da sua piscina, manualmente 
empurrando, uma pessoa de cada lado da cobertura, ou 
opcionalmente motorizado.

ECONOMIA E AMORTIZAÇÃO
Poupança de 50% em tempo de funcionamento de todos 
os equipamentos de depuração e tratamento químico.

LIMPEZA DA ÁGUA
Evita que caia à água todo o tipo de poluição: insectos, 
folhas, pó, terra, etc...

PROTECÇÃO E SEGURANÇA
O seu encerramento total, evita acidentes com CRIANÇAS 
e ANIMAIS.

BANHO PERMANENTE
Aumenta a temperatura da água entre os 8º e 10º, pelo 
que desfruta da sua piscina todo o ano.



QUALIDADE 
& SEGURANÇA
AS COBERTURAS Swimfun E A SEGURANÇA
A Swimfun é um dos fabricantes com a norma NF. Esta é o resultado lógico da preocupação em 
manter um nível de qualidade sem falhas. A piscina deve continuar a ser portadora da partilha da 
alegria, do lazer e do convívio. Contudo, para além dessa imagem forte, paira o problema da 
segurança, das crianças com menos de 5 anos. A curiosidade e o desconhecimento que têm do 
perigo torna-as mais vulneráveis aos acidentes. Em FRANÇA país para o qual exportamos a partir 
de 1/01/2004, as piscinas enterradas, não vedadas, privadas, para utilização individual ou 
colectiva, devem estar equipadas com um dispositivo de segurança normalizado (Lei n°2003-9 de 
3/01/2003). 

As piscinas instaladas antes de 1/01/2004 devem estar equipadas com esse dispositivo até 
1/01/2006. No resto do mundo é uma questão de tempo para esta norma entrar em vigor, pelo 
que nós antecipamos param melhor servir .

A NORMA NF
Consciente da importância do que está em causa, a Swimfun testou toda a gama. Vários testes, 
designadamente com sacos de esferas de vidro de 50 kg, permitiram veri�car a resistência das 
paredes verticais e dos telhados. 

Todos os ângulos e arestas vivas são polidos. Os espaços intermédios, entre as peças em 
movimento e as passagens, foram veri�cados a �m de se evitarem quaisquer entalamentos. 
A resistência ao vento é garantida até 110 km/h e à neve até 60 kg/m2. As coberturas Swimfun 
cumprem a norma NF P 90-309. Assim, desempenham um papel de segurança importante, 
designadamente em relação a crianças com menos de cinco anos.

0 estabelecimento da NORMA NF permitiu reforçar o respectivo processo de fabrico, em todas as 
fases, a �m de produzir coberturas que fossem autênticas aliadas para a segurança da sua piscina.

EXIGÊNCIA 
& CONTROLO
As coberturas Swimfun estão construídas para 
evitar a passagem de crianças com menos de 
cinco anos por salto, escalada ou através da 
abertura dos meios de acesso. Todas as portas de 
acesso estão equipadas com um sistema de fecho 
seguro de acção dupla, com chave e travão.

Uma vez que a cobertura Swimfun se encontra 
total e adequadamente fechada, a piscina 
torna-se inacessível ao longo de todo o perímetro. 
Fixações foram estudadas para não poderem ser 
accionadas por uma criança (resistência ao 
desbloqueio). Uma porta tipo barreira pode 
completar o acesso normal, permitindo assim a 
ventilação à cobertura, sem permitir o acesso das 
crianças.

Um rótulo indica o nome do fabricante, um 
número de série, permitindo assim estabelecer a 
responsabilidade exigida pela norma NF - assim 
como a menção de conformidade com a norma 
NF P 90-309.
Todos os materiais e peças utilizados nas 
coberturas Swimfun estão em conformidade com 
as respectivas normas, a �m de não causarem 
qualquer perturbação, ferimento ou 
envenenamento nas crianças e utilizadores em 
geral.



A TÉCNICA Swimfun

FACHADA
Começa por bascular sobre um eixo, �cando na horizontal, o que lhe 
permite passar os obstáculos ( escadas, pranchas). A fachada basculante 
vai até 7.80m de largura.  Em seguida volta à posição inicial e coulissa 
contra o fundo da cobertura, libertando um máximo de espaço vital. 

PORTAS CORREDIÇAS
Permitem o acesso pelos fundos, pela fachada ou pelos lados. As portas 
estão equipadas com fechaduras de abertura por acção dupla que 
garantem a segurança necessária e indispensável para as crianças. 

FIXAÇÕES
E�cazes e discretas (estão inseridas no bordo da piscina), garantem uma 
perfeita ancoragem ao solo. 
Um sistema de desengate por chave garante uma segurança total.

AUTOGUIA
Este sistema permite guiar o conjunto da estrutura telescópica. 
A deslocação faz-se através de roulete e eixo, de grande diâmetro, 
montados sobre rolamentos de agulhas em aço inoxidável.

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TERMOLACADO
Lacada com certi�cado QUALICOAT, todos os per�s são  da gama 
exclusiva  Swimfun. Concebidos a partir de um caderno de encargos 
rigoroso, vários tipos de per�s respondem às diversas larguras, alturas e 
comprimentos de cada cobertura.



MATERIAIS
CONSTRUÇÃO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE

Liga de alumínio extrudido AL-MG-S1 6060 350 T6. Lacado 
a mais de 600 º C 55-65 microns em várias cores, com 
certi�cado QUALICOAT.

Policarbonato 6 milímetros no telhados ou 10 milímetros 
de parede dupla, especialmente tratado contra raios 
ultravioleta (uvv400) do sol, o que evita a perda de calor 
durante a noite.

4 milímetros de Plexiglass, policarbonato compacto 
transparente, tratado especialmente contra os raios 
ultravioleta (uvv400) nas paredes.

Rodas de material de nylon montada em aço inoxidável 
(AISI 316)

Parafusos e eixo em aço inoxidável (AISI 304 e 316)

Escovas de nylon com tratamento especial contra os raios 
ultravioletas uvv400

Motorizada 12W opcional com carregador de bateria solar 
autónomo



CARACTERÍSTICAS GERAIS

As estruturas das nossas coberturas de piscinas são feitas de alumínio 
termo lacado a 600º com certi�cado QUALICOAT, com uma garantia 
de 10 anos.
Os policarbonatos dos tectos têm 6 mm ou 10 mm. de espessura e são 
alveolares, e contam com uma garantia de 10 anos. Os metacrilatos 
são de 4 mm. de espessura e têm uma garantia de 10 anos.
As nossas coberturas são telescópicas, o que pressupõe um 
movimento contínuo de rolamento entre módulos ao abrir e fechar as 
mesmas.

Todas as nossas coberturas contam com escovas de �o de nylon, que 
asseguram 90% de estanquicidade, mas sem que em algum caso 
possamos garantir a sua �abilidade a 100% contra o ar, dado que se 
trata de uma cobertura de piscina e não de um invernador.

A cobertura manterá quente a água da sua piscina devido ao efeito de 
estufa, durante um prazo máximo de 8/9 meses, em função da altura 
e lugar de instalação.

Como consequência do efeito do inverno, irá produzir-se uma 
condensação natural, pelo que será necessário efectuar uma 
ventilação da cobertura da piscina abrindo as portas da mesma e uma 
meia hora antes do banho.

Por último, damos ao seu conhecimento que o ar dentro da cobertura 
pode alcançar, os 50º ou 60º no verão e -10º graus no inverno, a 
dilatação dos materiais com a movimentação na abertura ou fecho da 
cobertura foi previsto. Pode produzir-se uma pequena deformação 
natural dos metacrilatos, mas em nenhum destes casos alterará a 
solidez da cobertura.

As nossas coberturas suportam mais de 65 kg de peso por m2
e ventos de mais de 110 km/h.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

A �m de poderem utilizar nas devidas e melhores 
condições, rogamos que atentem aos conselhos de utiliza-
ção que a seguir iremos expor:

Para abrir a cobertura deverão comprovar que a guia e os 
carris dos módulos e da fachada tenham óleo su�ciente, 
depois desapertar os parafusos pretos que apertam os 
módulos pela parte exterior, os quais terão que colocar 
novamente no seu lugar após fechar a cobertura.

No caso de abrir ou fechar parcialmente a cobertura, não 
devem esquecer de colocar imediatamente as �xações nos 
módulos.

A fachada basculante deve �car em posição horizontal 
unicamente o tempo necessário para executar a manobra.
Nos dias de vento, a cobertura deve �car sempre fechada 
com os parafusos pretos apertados e as portas fechadas.
Nos dias de neve, a cobertura deve ser aberta para aumen-
tar a resistência.

Ao abrir ou fechar a cobertura da piscina, deverá manter as 
portas abertas para a correcta evacuação do ar.
Uma vez por ano, deverá proceder a uma boa limpeza, 
aconselhamos que coloquem óleo nas guias e limpem as 
escovas.

Devido ao desnível que podem ter os passeios que rodeiam 
as piscinas, cabe a possibilidade de, ao efectuar as mano-
bras de abertura e fecho, a cobertura poderá mover-se e 
não coincidir com as �xações, se isto suceder, a resolução 
consiste em voltar a colocar cada módulo em frente a 
�xação correspondente. 

GARANTIA
Swimfun
10 ANOS 
ESTRUTURA DA COBERTURA
Plexiglass, policarbonato, alumínio 

5 ANOS
Termolacagem 

2 ANOS
Acessórios de funcionamento 
(rodas, juntas, parafusos, escovas, 
etc.) 

1 ANO
Motores, baterias (salvo se 
carregadas), painéis solares, etc.



SWIMFUN
Travessa Agostinho Silva Rocha, 243 B 
Nogueira    4475-452 Maia
PORTUGAL

Tlf:  22 996 18 13      
Tlm: 92 423 10 31 /  91 857 38 96
Fax: 225 089 199

Email: comercial@swimfun.com.pt
WWW.SWIMFUN.COM.PT


