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Contamos 
com o 

catálogo 
mais 

completo 
do 

mercado
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TABARCA IBIZA CAPRI ROTONDA CORFUPALMA COLUMBRETE 

Todas aquelas que permitem fazer da piscina um espaço habitável e cálido ao longo de todo o ano.

Todas aquelas que permitem desfrutar do banho, mesmo nos meses mais frios. A altura máxima não supera os 180 cm.

Todas aquelas que permitem proteger a piscina durante os meses em que não é utilizada. A altura máxima não supera os 60 cm.

Coberturas
planas

04

Coberturas 
spa

05
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grandes 

dimensões

06 Coberturas para piscinas de uso coletivo como: hotéis, parques de campismo, comunidades de vizinhos, centros de spa e wellness, etc.
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MADEIRAMALTA

MALTA MADEIRA 

TABARCA 

Modelos para desfrutar do seu spa, mesmo durante os meses mais frios.

As mais discretas da coleção. A altura máxima não supera os 30 cm.
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Na Abrisol pensamos que uma cobertura se deveria adaptar com 
exatidão às necessidades do cliente.

Após mais de 25 anos no setor exclusivo das coberturas de piscinas 
de exterior e spas, a confiança que depositam em nós é um 
privilégio e uma grande responsabilidade.

A nossa experiência e saber fazer estão na vanguarda e 
obrigam-nos a ser constantes na procura de soluções inovadoras e 
originais para o seu projeto.
 
Por isso, dispomos do nosso próprio departamento de I+D+I que 
trabalha com tecnologia de ponta, melhorando regularmente as 
nossas coberturas com o objetivo de manter um nível de qualidade 
inigualável.

Seremos capazes de realizar a cobertura dos seus sonhos, porque a 
Abrisol não vende apenas coberturas, desenha-as a seu gosto.

COBERTURAS PARA
PISCINAS E SPAS
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Somos fabricantes

Desenhamos o seu projeto à 
medida

A Abrisol desenha, fabrica e monta a quase totalidade 
das suas coberturas e fechamentos, sem intermediários.

Os nossos perfis de alumínio e a tecnologia Abrisol 
estão patenteados e refletem os nossos mais de 25 anos 
de experiência no mundo das coberturas de piscina.

Engenheiros, técnicos, operários, comerciais e pessoal de 
atendimento ao cliente trabalham para fazer do seu sonho um 
projeto.

O nosso vasto catálogo de modelos oferece um desenho moderno 
e funcional para que nos ajustemos às suas necessidades.

Dispor das melhores tecnologias do mercado e 
antecipar as futuras tendências das nossas próximas 
coberturas é a missão do nosso departamento de I+D 
Abrisol.

A evolução da tecnologia na construção tem um 
ritmo frenético e a Abrisol está sempre na liderança 
no que se refere a materiais, conforto e eficiência.

Abrisol I+D+I



A Abrisol permite-lhe usufruir da 
piscina inclusivamente nos meses 
mais frios.

Graças ao efeito estufa, poderá 
aumentar a temperatura da água de 
forma natural (entre 8°C e 10°C) e 
evitar a sua perda por evaporação.

Cobrir a piscina irá também 
proporcionar segurança para os mais 
pequenos da casa, um maior 
aproveitamento da temporada de 
banhos e uma menor manutenção 
pelo facto de a proteger do vento, 
chuva e neve.

abrisol  |  Cover Solutions6

Porquê instalar uma 
cobertura Abrisol 
em sua casa?
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Desfrute da sua piscina 
durante todo o ano 

Com todos os benefícios da 
hidroterapia.

Saúde e Bem-Estar

Em produtos de limpeza e 
manutenção, assim como em energia 
de sistemas de depuração e 
aquecimento.

Poupança

Para sua comodidade. Protege do pó, 
insetos, terra e folhas secas.

Limpeza

Contamos com o catálogo mais 
extenso do mercado. A estética e a 
funcionalidade são chave para nós.

Garantia

Graças ao efeito estufa, aumento da 
temperatura da água de forma natural.

Banho 

Para sua tranquilidade, evitando 
acidentes com criança e animais de 
estimação.

Segurança
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Estrutura

A Abrisol dispõe da totalidade de cores de lacados da carta RAL. 
As mais solicitadas são as seguintes:

Alumínio extrudido a 500°C. A extrusão é realizada de acordo com as 
normativas EN 755-9 e EN 1202 com a certificação ISO 9001.
Tratamento térmico T5 e T6 de acordo com a normativa EN 755-2.

Personalizamos o acabamento em brilho, mate, madeira e texturizado 
(acabamento rugoso).

O lacado não só oferece soluções do tipo estético, mas também protege o 
material da corrosão, oferecendo uma grande resistência ao impacto, grande 
flexibilidade, uniformidade de espessuras e resistência aos agentes externos, 
mantendo a cor e o brilho de forma prolongada.

Estes acabamentos irão proporcionar uma resistência ótima aos agentes clima-
téricos e à radiação UV.

As nossas coberturas cumprem a normativa mais exigente da Europa no que se 
refere a resistência estrutural e segurança.
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RAL 7016. RAL 6009.RAL 7011RAL 9010. RAL 7035. RAL 8007. RAL 8014. RAL 9005.RAL 1013. RAL 3005.
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Protegido dos raios ultravioleta em ambos os lados.

É um dos termoplásticos mais polivalentes do mercado. Possui uma 

excelente transparência e brilho superficial.

Extremamente robusto, é resistente aos impactos e à abrasão. 

Conta com propriedades excecionais contra a intempérie. 

É mais sólido e leve que o vidro, para além de ser um produto 

reciclável.

Se deseja uma cobertura de gama superior, pode optar por paredes de vidro.

Trata-se de um vidro laminado, que proporciona maior segurança ao resistir ao impacto.

Praticamente indistinguível do vidro monolítico com a mesma espessura, oferecendo 

elegância a qualquer espaço.

O vidro laminado é resistente à rutura e não se decompõe em caso de choque, evitando 

assim lesões a pessoas e danos a objetos próximos.

 

Dispomos também de um vidro duplo com câmara para melhorar a estanquidade ao frio 

para climas extremos.

POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE

VIDRO

Protegido dos raios ultravioleta em ambos os lados.

Está formado por várias placas pequenas e muito finas que 

criam uma estrutura sólida, que é ideal para fazer frente às 

inclemências meteorológicas.

Possui uma grande resistência ao impacto e boas 

características de difusão de luz. 

É muito ligeiro e muito bom isolante térmico.

POLICARBONATO ALVEOLAR

Acabamento
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É uma cobertura de piscina composta por módulos, para ser recolhida 
no verão (aberta) ou estender no inverno (coberta).

Os módulos deslizam pelo solo mediante rodas ou carris, segundo o 
modelo e as necessidades do cliente (opções de configuração).

O que é uma cobertura telescópica?

Coberturas fixas

Coberturas adossadas

São todas aquelas que permanecem fixas ao longo de todo o ano.

Graças ao efeito estufa, poderá aumentar a temperatura da água de 
forma natural ou, se desejar, mediante sistemas de aquecimento.

No verão é possível destapá-la parcialmente graças às portas e/ou 
escotilhas laterais.

A solução ideal para as piscinas próximas de um muro.

Se se tratar de um muro da residência, é inclusivamente possível ter 
uma saída direta para o interior da piscina, convertendo assim o 
espaço da piscina em mais uma divisão da casa, habitável e cálida.
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Personalização

RODAS CARRIS

SISTEMA DE ABERTURA

VENTILAÇÃO

MANUAL UMA 
PESSOA

MANUAL DUAS 
PESSOAS

MOTORIZADO

x 2

PORTA DUPLA DE 
CORRER

PORTA DE 
CORRER 

PORTA DUPLA DE 
CORRER

PORTA DE 
CORRER 

PORTA ACORDEÃO

POLICARBONATO 
TRANSPARENTE

POLICARBONATO 
ALVEOLAR

VIDRO ESCOTILHA 
LATERAL

MOSQUITEIRAGRELHA DE 
VENTILAÇÃO

PORTA ABATÍVEL

ACESSOS FACHADA E FUNDO SISTEMA DE DESLIZAMENTO

ACESSOS LATERAIS

MATERIAIS

FACHADA EM 
CHARNEIRA

Ninguém melhor que o cliente sabe o que necessita para a sua piscina.

Colocamos à sua disposição inúmeras combinações para ter a cobertura dos seus sonhos. 

A nossa equipa técnica está à sua disposição para ajudar na tomada de decisões.

OPÇÕES GERAIS DE 
CONFIGURAÇÃO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO EM 
TELESCÓPICA



01 Desenho do projeto

02 Fabricação

03 Instalação

04 Serviço pós-venda

ACOMPANHAMOS NO PROCESSO DE 
CRIAÇÃO DO SEU PROJETO

Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente.
Descreva as suas necessidades e uma equipa técnica irá ajudar a escolher entre as distintas 
possibilidades que a Abrisol tem para si.

Começamos com a fabricação da sua cobertura à medida, a partir dos planos que 
terá previamente confirmado.

O departamento de logística irá determinar uma data de instalação 
segundo a sua disponibilidade. 
Em menos tempo do que imagina, terá a cobertura preparada para 
usufruir.

Seguimento posterior à instalação para comprovar 
que a instalação se tenha realizado de acordo com 
os termos contratados.

Uma conceção única e à medida para a sua piscina, que responde às suas 
necessidades.
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Departamento comercial
Está interessado em comprar uma cobertura Abrisol? 
A nossa equipa está à sua disposição para o ajudar.

Departamento de financiamento
Quer conhecer as opções para financiar a sua cobertura? 

Temos uma proposta à sua medida.

Departamento de pós-venda
Teve algum problema com a sua cobertura? 

De certeza que se pode solucionar

(+34) 965 67 09 
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MATERIAL DE TELHADO

MATERIAL LATERIAL

MATERIAL FACHADA E FUNDO

ACESSOS FACHADA E FUNDO

ACESSOS LATERAIS

VENTILATION

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO
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Acessos fachada
PORTA DUPLA DE CORRER PORTA ACORDEÃOPORTA DE CORRER Mais de 20 anos 

sendo a referência 
em coberturas de 

piscina.

2021
Mais vendido

Haut Fixe Robusta e elegante
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TABARCA
Cobertura alta fixa que destaca pela robustez e elegância das suas linhas, caracteriza-se 
pela sua espetacular forma de cúpula.

Os seus painéis laterais móveis permitem realizar uma grande variedade de aberturas, 
apesar de ser uma cobertura fixa.

Tabarca oferece-lhe a opção ideal para converter o espaço da piscina numa divisão 
reservada para o relaxamento.

O modelo com mais êxito 
entre as coberturas altas.h max=180 cm

Fixa
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MATERIAL DE TELHADO

MATERIAL LATERIAL

MATERIAL FACHADA E FUNDO

ACESSOS LATERAIS

VENTILAÇÃO

ACESSOS FACHADA E FUNDO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

SISTEMA DE DESLIZAMENTO

SISTEMA DE ABERTURA

x 2
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Luxo e distinção
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Luxo e distinção

Compatível com o modelo Tabarca e Ibiza, a Rotonda toma lugar na 
extremidade da sua cobertura para a transformar numa verdadeira 
obra de arte.

Mais que uma cobertura, o modelo Rotonda é um módulo de gama 
alta.

A sua forma redonda e o seu sistema de abertura central em 
“borboleta” conferem-lhe um aspeto distinto.

Portas de correr de dupla folha sem carril no solo em fachada ou no 
fundo para proporcionar um acesso amplo e confortável.

Ideal para piscinas com formas arredondadas ou escadas romanas e 
para quem desejar dotar a sua cobertura de exclusividade extra.

Fixa
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CAPRI

CAPRI ADOSSADA

Esta cobertura telescópica destaca pela sobriedade das suas 
linhas e pela simplicidade de manuseamento. 

Caracteriza-se pelo teto clássico com duas vertentes.

Na sua modalidade de cobertura alta permite estar comodamente 
no interior aproveitando o espaço ao máximo, ao passo que 
quando está recolhida permite um acesso fácil à piscina, sem 
nenhum tipo de obstáculo que possa obstruir o acesso.

Para além disso, quando os módulos são recolhidos, a cobertura 
configura-se como um prático alpendre coberto.

A solução ideal para as piscinas que se encontram próximas de 
um muro.
 
Se se tratar de um muro da residência poderemos ter saída direta 
para o interior da piscina, com todas as vantagens que isso 
representa.
A sua deslocação produz-se mediante um sistema de carris 
instalados na parede e por umas rodas de poliamida na parte que 
se encontram no solo.
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Telescópica

h max=180 cm
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Linhas angulares

Cobertura telescópica de cinco ângulos, o que a dota de maior capacidade para tapar 
piscinas de grande largura.

Dada a resistência da sua estrutura, é também a melhor opção para localizações com 
climatologia adversa, como pode ser a neve ou o vento forte.

Pode escolher entre abertura desde uma extremidade ou abertura central.

Na sua versão de cobertura alta pode escolher a opção de abertura a partir do segundo 
módulo, convertendo o primeiro módulo num prático alpendre coberto.
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“Procurávamos uma cobertura alta que fosse resistente ao peso da 
neve que costuma cair nos meses mais frios.
A opção Palma deu-nos a segurança de que necessitávamos”.

Telescópica

h max=180 cm
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MATERIAL DE TELHADO

MATERIAL LATERIAL

MATERIAL FACHADA E FUNDO

ACCÈS FAÇADE ET FOND

ACESSOS LATERAIS

VENTILAÇÃO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO
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Fixa

A Columbrete é uma cobertura de linhas clássicas e 
elegantes.

Na fachada e no fundo a porta de correr dupla é 
instalada sem carril no solo.

Nos laterais de cada módulo é possível instalar portas 
de correr para facilitar o acesso e proporcionar uma 
ótima ventilação.
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Cobertura de estilo distinto que combina as linhas retas dos 
seus laterais com a elegância do seu teto curvo.

A opção de carril no solo facilita ao máximo o deslizamento 
dos módulos e permite realizar aberturas intermédias e em 
ambos os sentidos. Ao mesmo tempo, proporciona-lhe maior 
estabilidade e fixação.

A Corfú pode ser fabricada à altura desejada pelo cliente. 
Também pode ser adossada a uma fachada.
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Telescópica
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2021
Os mais 

vendidos

Semi-altas

MATERIAL DE TELHADO

MATERIAL LATERIAL

MATERIAL FACHADA E FUNDO

ACESSOS LATERAIS

VENTILAÇÃO

ACESSOS FACHADA E FUNDO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

SISTEMA DE DESLIZAMENTO

SISTEMA DE ABERTURA

em módulo maior
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Cobertura telescópica de suaves linhas curvas que 
destaca pela sua praticidade e adaptabilidade. 
Disponível em baixa e semialtura (até 1,80 m de altura 
no módulo maior).

As suas diferentes opções de configuração, tanto na 
colocação dos carris como no tamanho dos módulos, 
permitem adaptar esta cobertura a qualquer tipo de 
piscina.

O deslocamento de módulos é independente e em 
ambos os sentidos, o que possibilita a realização de 
aberturas de qualquer tipo: parciais, totais e 
intermédias.

ACESSOS DE FAÇADE

Articulado na fachada

Deslizamento lateral

MALTA h max=180 

Telescópica
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SISTEMA DE ABERTURA

en módulo 
mayor
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Elegante cobertura de geometria semiesférica que destaca pela sua facilidade de 
manuseamento.

O deslocamento dos módulos será sempre feito mediante a instalação de carris de 
ambos os lados, o que lhe irá permitir fazer aberturas intermédias.

Vai adorar a sensação de tomar um banho numa bolha graças ao seu teto curvo, sentir 
o espaço e a liberdade que somente uma cobertura como esta lhe pode proporcionar.

h max=180 

TelescópicaMADEIRA
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A melhor alternativa 
às persianas enroláveis

abrisol  |  Cover Solutions32

2021
Os mais 

vendidos

Baixas

MATERIAL DE TELHADO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

MATERIAL LATERIAL

ACESSOS FACHADA E FUNDO

ACESSOS LATERAIS

SISTEMA DE DESLIZAMENTO

SISTEMA DE ABERTURA



A melhor alternativa 
às persianas enroláveis

abrisol  |  Cover Solutions32

2021
Os mais 

vendidos

Baixas

MATERIAL DE TELHADO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

MATERIAL LATERIAL

ACESSOS FACHADA E FUNDO

ACESSOS LATERAIS

SISTEMA DE DESLIZAMENTO

SISTEMA DE ABERTURA Cobertura que destaca pela discrição e 
pela inigualável relação qualidade-preço.

Disponível em três alturas: plana, baixa e 
semialta.

Com uma largura mínima de 2,50 m e 
máxima de 6,30, adapta-se a qualquer 
piscina.

Como opções disponíveis temos diferentes 
possibilidades de abertura central ou 
desde uma extremidade e a possibilidade 
de colocar carris (num ou em ambos os 
lados) ou rodas nos dois lados.

Tem também a opção de instalar um 
acesso lateral no módulo maior.

Pré-montado

Pronto a montar

FÁCIL E RÁPIDO

Aproveite as vantagens do pack 
pré-embalado para poupar custos 

de montagem.

Preço 
competitivo

Fácil e 
rápido

TAPIA TÉLESCOPIQUE
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Telescópica
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“O nosso neto pequeno vem a nossa casa aos fins de semana e 
tínhamos receio que pudesse ocorrer um acidente e cair à piscina 

num descuido.
Decidimos instalar a Lanzarote e agora podemos estar mais 

tranquilos e aproveitar totalmente a sua visita”.

MATERIAL FACHADA E FUNDOMATERIAL DE TELHADO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

ACESSOS LATERAIS
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Cobertura baixa com um moderno desenho aerodinâmico, baseada num sistema de 
módulos independentes eleváveis que permitem aceder à piscina de forma lateral.

Discreta e de perfil baixo, a Lanzarote irá ocupar muito pouco espaço no seu jardim.

Fabricamos à medida tanto em largura como em altura, ajusta-se a piscinas com 
pouco espaço de praia ou com forma irregular.
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Raisable



MATERIAL DE TELHADO

MATERIAL LATERIAL

MATERIAL FACHADA E FUNDO

ACESSOS LATERAIS

VENTILAÇÃO

ACESSOS FACHADA E FUNDO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

SISTEMA DE DESLIZAMENTO

SISTEMA DE ABERTURA
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Caracterizada pelos seus laterais oblíquos e pelo teto curvo, a 
Chypre destaca pelo seu estilo renovado.

Graças às suas placas de policarbonato termoformado, este 
modelo propõe uma cobertura sem perfil de união entre o teto 
e os laterais.

Irá adorar a sensação de tomar banho numa bolha, sentir o 
espaço e a liberdade que somente uma cobertura como esta 
lhe pode proporcionar.

abrisol  |  Cover Solutions 37

Telescópica
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MATERIAL FACHADA E FUNDOMATERIAL DE TELHADO

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO





SFERA

ABRISOL 

INOVAÇÃO

MAIS
VENDIDO

Cobertura para spa com forma de esfera e estrutura telescópica para 
seu usufruto durante todo o ano.

Paredes formadas por placas de policarbonato com filtro UV de dupla 
face para ter uma vista totalmente panorâmica desde o seu spa.
 
Instalação sem carris no solo e com variedade de cores para a 
estrutura. 

Sfera: una parede perfeita, fruto do 
criativo trabalho da equipa técnica 

Abrisol.
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COBERTURA DE SPA TABARCA SPA
Uma cobertura para spa com a forma do modelo Tabarca.

Adapte o contexto da sua varanda ou jardim com um fechamento para spa e desfrute de 
momentos únicos e relaxantes durante todo o ano.

Proteção contra agressões externas

Spa disponível todo o ano

Vistas panorâmicas

Totalmente personalizável
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COBERTURAS 
PARA PISCINAS 
DE USO 
COLETIVO, 
COMO HOTÉIS, 
PARQUES DE 
CAMPISMO, 
COMUNIDADES 
DE VIZINHOS, 
CENTROS DE 
SPA E 
WELLNESS
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GRANDES DIMENSÕES

Coberturas especialmente desenhadas para se adaptarem a piscinas 
de grandes dimensões.

Cumprindo as normas de segurança e oferecendo a máxima 
qualidade que os estabelecimentos abertos ao público requerem.

As nossas soluções técnicas exclusivas permitem-nos adaptar-nos a 
todas as configurações.

Para este tipo de estruturas, a Abrisol utiliza uma liga de alumínio de 
alta resistência, com boa capacidade de soldadura e resistência à 
corrosão.
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