CATÁLOGO DE

PRODUTOS

Atuamos no mercado de piscinas desde 1993 e estamos sempre
atentos a inovações para oferecermos o melhor em qualidade
de produtos e serviços para nossos clientes. Trabalhamos na fabricação
de piscinas de ﬁbra, caixas d'água, espreguiçadeiras,
casa de máquina e banheiras pets. Temos também toda
linha de acessórios para construção de piscinas de alvenaria,
aquecimento solar e elétrico, saunas à vapor, ﬁltros e bombas,
iluminação em leds, cascatas em inox, banheiras de hidromassagem,
spas, guarda sol, espreguiçadeiras, móveis para ambientes
internos e externos e uma extensa linha de produtos para tratamento
da sua piscina. Oferecemos piscinas exclusivas, com design diferenciados,
excelente custo benefício e garantia real já comprovada.
A maior satisfação da empresa acontece quando se tem certeza
de que o cliente foi bem atendido e realizou seu sonho de consumo,
estando totalmente em estado de graça.

PISCINAS DE FIBRA DIRETO DA FÁBRICA PARA SUA CASA!

MODELOS DE

PISCINAS

GP 180
1,80 X 1,80 | P:0,75

GP 250
2,50 X 2,50 | P:0,70

GP 380
3,80X2,10 | P:0,90

GP 350
3,50 X 2,50 | P:0,90

GP 315
3,15 X 1,60 | P:0,55

GP 485 GP 800
4,85 X 2,55 | P:1,20

8,00 X 3,60 | P:1,40

GP 500 GP 390
5,00 X 3,00 | P:1,00 3,90 X 2,95 | P:1,00

GP 520

5,20 X 3,20 | P:1,30

GP 640

6,40 X 3,20 | P:1,30

GP 580

GP 480

5,80 X 3,00 | P:1,20

4,80 X 2,50 | P:1,00

GP 300

GP 290

GP 220

3,00 X 2,00 | P:0,80

2,90 X 2,00 | P:0,60

2,20 X 1,30 | P:0,60

GP 600
6,00 X 3,00 | P:1,30

GP 1000

GP 730

10,30 X 4,00 | P:1,40 7,30 X 3,30 | P:1,30

GP 780
7,80 X 3,45 | P:1,25

GP 785
7,85 X 3,45 | P:1,25

GP 801
8,00 X 3,50 | P:1,30

ETAPAS DA

INSTALAÇÃO

1

3

5

MARCAÇÃO DA PISCINA

CONCRETAGEM DO FUNDO

COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO

2

4

6

FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO

POSICIONAMENTO DA PISCINA E
DA CASA DE MÁQUINA

POSICIONAMENTO DA CASCATA
E FINALIZAÇÃO

AQUECIMENTO DE PISCINAS

PISCINAS DE FIBRA
granelpiscinas.com.br

AQUECEDOR SOLAR
O Aquecimento Solar para Piscina é a melhor
maneira de economizar energia elétrica e
ainda assim ter a água quente na sua piscina,
pois o processo de aquecimento ocorre por
meio do calor do sol, que é uma fonte de
energia gratuita e que não prejudica de
maneira alguma o meio ambiente.
O Aquecedor Solar pode ser instalado em
qualquer piscina e sua interligação é feita entre
o ﬁltro e o retorno existente. Proporciona
signiﬁcativa redução dos custos comparandose a outros sistemas convencionais de
aquecimento.

AQUECEDOR ELÉTRICO
Aquecedor Elétrico (Trocadores de calor) são
equipamentos que possuem o mesmo
principio de funcionamento de um ar
condicionado, ou seja, é um sistema de
refrigeração invertida. No ar condicionado
aproveitamento o frio e descartamos o
quente. No trocador de calor aproveitamos o
quente e descartamos o frio, transferindo
assim o calor para a água.
Elevando a temperatura de maneira muito
econômica e ´prática,
o trocador de calor pode aquecer qualquer
tipo de piscina em qualquer condição climática
durante todos os dias do ano.

MODELOS DE PISCINA
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10.30

GP 730 27.000 LTS / P: 1,30
3.30

GP 780 27.000 LTS / P: 1,25

7.30

GP 580

16.900 LTS / P: 1,20

GP 480 10.000 LTS / P: 1,00

GP 300

3.880 LTS / P: 0,80

GP 220 1.500 LTS / P: 0,60

GP 520 15.617 LTS / P: 1,30

GP 390 8.160 LTS / P: 1,00

GP 290 2.880 LTS / P: 0,60

GP 180 1.710 LTS / P: 0,75

Todas as ilustrações encontram-se com medidas externas, aproximadas, expressas em metros. Litragem aproximadas. As ilustrações encontram-se sem escala.

GP 801 27.000 LTS / P: 1,30

4.00

GP 1.000 50.000 LTS / P: 1,40
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MODELOS DE PISCINA

PISCINAS DE FIBRA
granelpiscinas.com.br

GP 500 10.810 LTS / P: 1,00

GP 350 6.000 LTS / P: 0,90

GP 315 2.520 LTS / P: 0,55

GP 250 2.900 LTS / P: 0,70

GP 600 17.000 LTS / P: 1,30
3.00

GP 640 20.500 LTS / P: 1,30

GP 785 25.000 LTS / P: 1,25

Todas as ilustrações encontram-se com medidas externas, aproximadas, expressas em metros. Litragem aproximadas. As ilustrações encontram-se sem escala.

GP 800 32.500 LTS / P: 1,40

6.00

GP 485 11.500 LTS / P: 1,20

CASA DAS MÁQUINAS

A casa de máquinas essencial para organização
da central de tratamento de água da sua piscina,
além de manter os equipamentos limpos e
protegidos da umidade.
As partes elétricas e hidráulica vêm montadas e
testadas de fábrica, garantindo maior segurança
e praticidade.

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

PISCINAS DE FIBRA
granelpiscinas.com.br

FILTROS E BOMBAS
São testadas individualmente em um dos mais
avançados laboratórios para testes da
América latina (conforme normas do
INMETRO).
Os ﬁltros são compostos de tanques
termoplásticos , anticorrosivos ,
extremamente resistentes as pressões
internas a que são submetidos devido a uma
rigorosa bateria de testes feitos após a sua
rotomoldagem. Possuem design exclusivo que
prima pela estética , ergonomia e um melhor
desempenho na ﬁltração da água da sua
piscina.

SAUNA ELÉTRICA
A Sauná elétrica foi projetada para
ambientes de sauna úmida com
medidas entre 6 e 50m².
Possui reservatório, que garante
maior resistência e durabilidade
além de garantia de 01 ano.

SAUNA A GÁS
Principais características da Sauna
Gás é a vaporização em 10
minutos,
70% mais econômica que a sauna
elétrica, compacta instalação e
garantia de 01 ano.

ACESSÓRIOS
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CASCATAS
As cascatas tem a ﬁnalidade de agregar valor a sua piscina. Com design moderno e inovador, elas embelezam
seu ambiente de lazer com quedas d'água que proporcionam uma sensação refrescante de relaxamento e
diversão, além de contribuir no processo de oxigenação da água de sua piscina. São desenvolvidas em aço
inoxidável e materiais não ferrosos, oferecendo excelente resistência e durabilidade. Disponível em três
modelo: High tech, Splash e Laminar

High tech

Splash

Laminar

ILUMINAÇÃO
A iluminação para piscina geralmente é considerada um fator estético. Claro que ela realmente confere um
visual maravilhoso para o ambiente. Mas a iluminação também exerce um papel de segurança, sobretudo à
noite, contribuindo assim para reduzir as possibilidades de acidentes.

ACESSÓRIOS

PISCINAS DE FIBRA
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CAPA DE PROTEÇÃO
A Capa de Proteção para Piscinas, é comprovada sendo uma
proteção segura e resistente, o produto tem grande aceitação
pelo público, pois protege de qualquer acidente que possa
ocorrer, garantindo que as pessoas ﬁquem seguras. Podem ser
instaladas em qualquer tipo de piscina, é a maneira mais eﬁciente
de proteger sua família, com uma grande resistência e qualidade
comprovada.

CAPA TÉRMICA
Capa térmica para piscinas é fabricada em material polietileno
com bolhas que ﬂutuam sobre o espelho d’água com tratamento
UV contra os raios ultravioletas e com aditivos antioxidantes. Isto
se deve ao processo de fabricação por meio de extrusão e não de
laminação como é encontrado normalmente no mercado. A
Capa térmica para piscina possui alta retenção de calor
reduzindo em até 75% a sua perda em piscina aquecida, e com a
emissão de raios solares eleva a temperatura da água de 1 a 4
graus centígrados.

ESCADA
Quando se trata de segurança e acessibilidade, a escada para
piscina é um item indispensável. Aﬁnal, ela cumpre a função de
facilitar a entrada e a saída de pessoas do local e é ainda mais
importante em relação aos idosos, crianças, gestantes e
pessoas com alguma diﬁculdade motora, pois esses grupos
precisam de um cuidado especial para acessar a piscina e se
divertir com a família e os amigos.

PISCINAS DE FIBRA

KIT DE LIMPEZA
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DICLORO
GRANULADO

BARRILHA

FLOC PLUS

DIMINUIDOR DE PH

ASPIRADOR

PENEIRA

CABO TELESCÓPICO

ESCOVA

ADAPTADOR PARA
MANGUEIRA

ESTOJO DE MEDIÇÃO
DE PH E CLORO

MANGUEIRA
FLUTUANTE

MÓVEIS
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BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM

PISCINAS DE FIBRA
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Para quem está na busca de uma banheira de hidromassagem em casa, temos uma vasta variedade de
modelos e tamanhos para atender todas as preferências de nossos clientes. Equipadas com um ou mais
jatos de água provocados por uma motobomba que puxa a água que está dentro da banheira e a devolve
pressurizada. Como o próprio nome já diz, o intuito da banheira de hidromassagem é utilizar a água de
forma terapêutica juntamente com o ar.

SPA CÓRDOBA DUPLA

SPA MARBELLA 5000

SPA PLAYAZO G

SPA BAHAMAS

SPA PLAYAZO G

SPA PLAYAZO G

ESPREGUIÇADEIRAS
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Espreguiçadeira em ﬁbra de vidro em alta qualidade, com design anatômico
para proporcionar maior conforto e elegância aos ambientes externos.

CAIXAS D’ÁGUA
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A caixa d'água é, sem dúvida, o reservatório mais vendido. Isso porque suas possibilidades de uso e
aplicação são diversas, assim como os modelos e tamanhos de caixa d'água existente.
São fabricadas em ﬁbra de vidro e o preço de caixa d'água varia de acordo com o modelo, com o volume
que a caixa pode armazenar.

10.000L

5.000L

3.000L

2.000L

NOSSA FÁBRICA EM CATAGUASES

CONHEÇA NOSSAS LOJAS
CATAGUASES

UBÁ
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Cataguases
32 3421-3029

Ubá
32 3532-9016

piscinasgranel

