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editorial

Novas realidades
Após dois anos de confinamento e a percebermos o quão importante é a nossa casa,
eis que nos deparamos com novas realidades.

Com o relaxamento das medidas contra a propagação
da epidemia, voltamos a sair mais, e a conviver quase
como no período antecessor.

Cada vez mais, temos provado que, com o correto
tratamento e acompanhamento da água da sua piscina,
a mesma pode ser renovada por diversos anos.

No entanto, com a crise europeia resultante do conflito
bélico na Ucrânia, há um novo receio generalizado.
Mas se, por um lado, temos de estar conscientes da
realidade, por outro, precisamos de momentos relaxantes
para tornar o nosso dia-a-dia menos stressante.

Com os cuidados corretos, a sua piscina pode ser o seu
local mais seguro, ecológico e divertido para desfrutar
de todos os dias de verão ou, quem sabe, o ano inteiro.

Ter piscina em casa é sempre uma boa solução –
coninuamos a defender e a acreditar nesta máxima. A
privacidade, segurança e praticidade são incomparáveis.
E claro, é um excelente mote para proporcionar as
melhores reuniões familiares e de amigos.

O objetivo desta edição é proporcionar-lhe uma leitura
agradável, despertar-lhe ideias para bons momentos
na sua piscina, e deixar-lhe dicas muito úteis para a sua
saúde e para a longevidade da sua piscina.
A escolha é sua,
e todos os dias poderão ser excelentes dias de piscina.

Desengane-se se acredita que ter a sua própria piscina é
sinónimo de menor consciência ambiental.
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Notícias & Novidades

Foi no dia 6 de Julho que a Soleo e a Fabistone
foram tema de destaque no programa Viver Aqui do Porto Canal.
Com vista para o cenário incrível do showroom exterior do
Grupo RPI, foram apresentados os modelos das piscinas
Soleo e Naturalis.
Numa conversa informal, mas muito informativa, os
repórteres do Porto Canal sentiram-se com muita vontade,
não só de mergulhar, como também de ter a sua própria
piscina.
Num dia tão convidativo a uns mergulhos, os conceitos
Soleo e Naturalis tornam-se ainda mais apetecíveis.
No final, ainda deu tempo para um saltinho ao showroom
da Fabistone, onde foram apresentados o seu conceito,
produtos e a elegante marca Muralis.
Foi ainda feita a refexão de que, apesar das dificuldades
que o mercado nos possa apresentar, no Grupo RPI, existe
um enorme orgulho na equipa, proporcionando todas as
condições para um dia-a-dia confortável e recompensador.
Tal como as empresas continuam a crescer, a procura de
talentos é, cada vez mais, uma prioridade.
Veja ou reveja esta entrevista nos links disponibilizados no
nosso site e nas redes sociais Soleo, Fabistone.

Soleo Pool Weekend
Entre Maio e Junho, a Soleo abriu portas a oportunidades
únicas para quem ainda sonha com a sua piscina este verão.
Foram dois fins de semana prolongados, com um showroom
repleto de ofertas e com a melhor equipa preparada para
apresentar propostas irresistíveis.
Artigos Soleo, piscinas e acessórios, equipamentos de
limpeza e manutenção, equipamentos de wellness e até
consumíveis, foram muitas as ofertas que deixaram os
clientes Soleo ainda mais felizes.
No último fim de semana de Maio, foram três dias repletos
das melhores oportunidades. Dias 27 e 28 de maio, das
9h às 19h, e domingo, dia 29 de maio, das 9h às 13h. Em
simultâneo, decorreram promoções em consumíveis e
equipamentos de limpeza na loja online Aquashop.
Já em Junho, a aproveitar o primeiro feriado do mês, nos dias 10 e 11 de junho, das 9h às 18h, e no domingo 12 de junho, das
9h às 13h. Neste, somou-se a possibilidade de descontos extra para quem trouxesse um amigo que também adquirisse uma
piscina Soleo.
O ambiente esteve animado, a equipa estava entusiasmada e quem visitou sentiu o clima de boa disposição e animação típico
da melhor estação do ano.
Foram dois fins de semanas verdadeiramente escaldantes e muito apetecíveis para mergulhos na piscina.
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Fabistone
Sabedoria acumulada
ao longo de séculos
“Eu não inventei nada. Eu redescobri.”
Auguste Rodin

Pedro Oliveira

Diretor de Produção - Fabistone

D

esde o início da civilização, o Homem tem adaptado a pedra às suas necessidades. A pedra natural
reconstituída ou pedra moldada é uma designação
dada a um tipo de pedra que teve a sua origem em 1138,
na cidade medieval Francesa de Carcassona, localizada no
sudeste de França.
Originalmente, no Séc.XII, a sua aplicação tinha como objectivo
a fortificação das muralhas contra a invasão do inimigo. No
entanto, uns séculos mais tarde, a pedra reconstituída começa
a ser utilizada na construção de casas em Inglaterra e utilizada
como matéria-prima principal na modelagem de estátuas por
toda a Itália, representando o corpo humano ou as divindades
associadas à época. É nos inícios do Séc.XX que se começa
a utilizar de forma mais regular este produto na construção.
A pedra Fabistone resulta, por isso, do saber acumulado ao
longo dos séculos, adaptado aos dias de hoje às mais recentes
inovações tecnológicas e a novos métodos de trabalho:
bordaduras para piscinas, pavimentos para interior e exterior
e revestimentos para paredes são os produtos fabricados na
unidade industrial da empresa.
Podemos assim dizer que a pedra Fabistone, enquanto
matéria de fabricação humana, é descendente da história da
humanidade e da relação desta com o sentido natural das
coisas, requerendo simplesmente por parte dos vários
intervenientes conhecimento sensível e prático. As suas
características, potencialidades e atributos versáteis permitem
uma grande variedade de aplicações em qualquer projecto de
construção ou requalificação de obra.

A pedra Fabistone caracteriza-se pela qualidade elevada
da matéria-prima utilizada, que se traduz no realce original
quanto à sua composição, consistência, cor e textura. Todas
estas características permitem que, no final, este produto
seja de maior durabilidade, resistência e adequação à forma
pretendida numa aproximação mais realista por comparação
às pedras naturais.
É importante notar que existe um vínculo e uma relação que
se estende entre a produção da própria pedra reconstituída
e os intervenientes da execução da obra. Tanto a técnica de
produção como os conhecimentos práticos para a execução
do projecto concorrem assim lado-a-lado, para que se releve
um projeto de construção com qualidade arquitectónica,
paisagista, interiores e revestimentos.
Assim, a praticabilidade do produto aliada à funcionalidade
do espaço com a estética do ambiente devem naturalmente
coexistir, como forma do projecto ter sempre na sua essência
as necessidades, os desejos e o gosto pessoal dos clientes.
Isso não siginifica que é preciso ser-se arquitecto, designer ou
decorador para utilizar este material nas casas de habitação,
nos edifícios públicos ou em jardins. Para se dar o devido valor
à pedra Fabistone, o fundamental é deter apenas visão criativa,
sentido estético e sensibilidade pessoal.
E isso, pode simplesmente estar ao alcance de qualquer
um de nós.
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O Sol a seus pes
As pedras Fabistone exibem fielmente todos os aspetos da pedra natural:
granulometria, tonalidade e forma, até às suas mais subtis irregularidades.
As técnicas modernas de fabricação garantem produtos de alta qualidade,
duráveis e não gretados, em lajetas ou módulos, de medidas padronizadas,
prontos a serem colocados.
Antiderrapantes, os pavimentos Fabistone irão configurar o seu espaço de uma
beleza incomparável. A diversidade da gama e a facilidade de uso dão asas à
sua imaginação.

Muros

Pavimentos

7

Bordaduras

PUB

Seleção

A concretização

do sonho

Transformar a própria casa num paraíso é, cada vez mais, um objetivo tangível.
Uma paisagem de sonho combina com uma piscina infinita.
Na Soleo, tornamos sonhos realidade, sonhos de piscinas incríveis, seguras e
altamente resistentes. Apresentamos agora alguns dos sonhos tornados realidade.
2022 |Ambiente Piscinas |9
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infinitamente

incrível

Uma piscina infinita que se funde
na paisagem pura e relaxante dos
campos e montanhas minhotos.

Esta seria uma paisagem mais espectável de
para um hotel de 5 estrelas mas, a verdade, é que
a concretização de projetos de excelência estão
também ao alcance das casas particulares.
Num terreno que combina as casas familiares
com um cenário calmo e de cortar a respiração.
O projeto foi desenvolvido com o aproveitamento
do declive do terreno, e com o objetivo de valorizar
toda a envolvente .
O resultado: uma piscina perfeita para todos os
elementos da familia, e incrível para momentos de
relaxamento e diversão.
As duas famílias que desfrutam deste cenário a
tempo inteiro ainda se encantam com o resultado
de um projeto que julgaram ambicioso.

Localização: Barcelos
Data de finalização: 2020
Modelo: Soleo Infinity
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um quadro

elegante

Uma moradia que oferece um espaço de privacidade, mas
que carece de paisagem, é a oportunidade incrível para a
Soleo concretiza um cenário apaixonante.
Aproveitando o declive do terreno, uma piscina infinita vem
oferecer a sua prespetiva de cascata para vislumbrar, desde o
acordar, todos os que desfrutarem desta moradia.
Um cenario azul celeste, o som da água, e com uma
tranquilidade tão perto de um centro urbano: este é um sonho
tornado realidade.
E se, à primeira vista, o espaço possa parecer de dimensões
reduzidas, a sensação no local é de uma verdadeira leveza,
liberdade e um charme irresistível.
A elegância conjugada com a privacidade de um espaço
puramente familiar. Seja para momentos de puro relaxamento,
tranquilidade, ou diversão entre família e amigos, este espaço
oferece uma sensação de aconchego, segurança e uma
verdadeira elegância.

10|Ambiente
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Localização: Maia
Data de finalização:
Modelo: Soleo Infinity
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discreto

oasis
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A sensação romântica de oasis, dentro de casó
Ao passear pela rua exterior é inimaginável o verdadeiro oasis se encontra para lá dos muros. Situado a poucos
quilómetros de uma ventosa praia de Gaia, esta elegante piscina é a alternativa mais que apetecível. Com um
discreto efeito de infinita, esta Soleo Infinity é aquecida, dispõe ainda de uma cascata, de iluminação interior e
circundante, que a tornam irresistível todos os dias, a todas as horas.
Esta é uma piscina cheia de personalidade, única e verdadeiramente apaixonante quer pela aparência estética,
quer pelas comodidades que oferece.

Localização: Gaia
Data de finalização:
Modelo: Soleo Infinity
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UMA ÁGUA SAUDÁVEL

PARA SI E PARA A SUA FAMÍLIA

ELETROLISADOR DE SAL

EVITE OS INCOVENIENTES DO CLORO
E ECONOMIZE NA MANUTENÇÃO
DA SUA PISCINA

SAIBA MAIS EM WWW.AQUASHOP.PT

Dossiê

PISCINA

É SAÚDE E BEM ESTAR
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PISCINA É SAÚDE E BEM ESTAR

Ter uma piscina é cada vez mais, uma vantagem.

SEJA ELA EXTERIOR OU INTERIOR, É SEMPRE UM MOTIVO PARA REUNIR ALGUNS
MEMBROS DA FAMÍLIA E AMIGOS, DE SE MANTER EM SEGURANÇA, DE RELAXAR E DE
SE DIVERTIR.

18|Ambiente Piscinas |2022

PUB

Sabia que ao adicionar
uma fonte à sua piscina,
vai aumentar
o seu potencial
de relaxamento?

O

som da movimentação da água revigora e
relaxa, pois, segundo alguns estudos, este som
desperta o nosso cérebro e as nossas células
para a memória da presença no útero materno. Se gosta e
pratica meditação, aposte nesta prática junto à sua piscina,
irá trazer-lhe mais benefícios. E, se dispensa umas idas ao
ginásio, tem a desculpa perfeita: transforme a sua piscina
no mais eficiente, divertido e, também, mais seguro ginásio.
Os exercícios na piscina reúnem vantagens que, mesmo
que não seja um apreciador da prática de exercício, vai ser
difícil de resistir. Uma das maiores vantagens é a redução
na sensação de esforço. Por exemplo, com a água à
altura do peito, irá sentir apenas 10% do seu peso. No
entanto, poderá estar com uma intensidade ainda maior
do que teria em exercícios praticados no solo, devido à
resistência provocada pela água nos movimentos. Além
disso, esta sensação de esforço é ainda atenuada pela
capacidade de se manter sempre a refrescar. Assim, há
uma grande probabilidade de potenciar o gasto calórico.
Outra grande vantagem é que
de água também reduzem o
articulações, diminuindo, assim,
Além disso, ainda ajudam a aliviar

os exercícios dentro
impacto sobre as
o risco de lesões.
as dores musculares.

Para que potencie todas estas vantagens, deixamos
algumas dicas de exercícios que não requerem quaisquer
equipamentos, além da sua piscina.

CAMINHADA

O

nível da água pode variar desde os tornozelos
até à cintura. Quando mais elevada, maior será a
resistência, assim como a velocidade. É importante manter
os braços fora de água de forma a auxiliar no movimento. Este
pode ser o seu exercício de aquecimento. Vá aumentando
a velocidade e faça-o, pelo menos, durante cinco minutos.

PONTAPÉS NA ÁGUA

C

om a água pela cintura, coloque-se numa posição
de equilíbrio, com as pernas à largura da anca.
Levante a perna com o joelho dobrado, esticando-o de
seguida, como se estivesse a dar um pontapé na água.
Volte à posição inicial e troque de perna. Vá aumentando
gradualmente a dificuldade com o aumento da velocidade
e da frequência. Aposte em séries de 20 repetições. No
entanto, a melhor solução será sempre, recorrer ao apoio
de profissionais especializados, que saberão prestar-lhe
o devido apoio.

Dossiê
AGACHAMENTO COM SALTO

ABDOMINAIS

C

A

om a água ao nível que lhe for mais confortável,
coloque-se na posição de agachamento: afaste os
pés um pouco mais do que a largura da anca, com os
pés ligeiramente apontados para fora, agachando-se até
à posição máxima de 90graus, como se tivesse a sentar
numa cadeira invisível. Mantenha o equilíbrio, seguindo com
um salto explosivo, voltando novamente à posição inicial.

poie os braços numa das bordas da piscina, tendo
a água à altura do peito e mantendo as suas pernas
suspensas. Leve os joelhos ao peito e volte a esticar, de
forma alternada, e sem nunca pousar os pés no chão.
Faça séries de 20 repetições.

Faça séries de 10 repetições

BOXE

N

a posição de agachamento, a água deverá cobrir os ombros. Coloque os braços junto ao corpo, com os punhos fechados
junto ao peito. Rode a anca para o lado esquerdo, estique o braço direito, como se estivesse a dar um soco. Repita o mesmo
processo para o outro lado. Aumente a frequência e a intensidade dos movimentos, promovendo o trabalho de braços e abdominal.
Faça séries de 20 repetições.

NADAR
Nadar é uma das atividades físicas mais apreciada,
pois permite um esforço e trabalho físico sem impacto,
evitando lesões em ossos, tendões e articulações.
Traduz--se na capacidade de deslocação eficaz debaixo
e sobre a água, e é recomendado para todas as idades.
É praticada como atividade desportiva, mas também
como lazer, ou como tratamento fisioterapêutico.

Existem 4 modalidades
competitivas de natação,
ou seja, 4 formas de nadar
que exigem diferentes níveis
de esforço. Será que as
conhece a todas?
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CRAWL
O Crawl foi desenvolvido em 1870 por John Arthur
Trudgen, é o estilo mais utilizado e o mais rápido.
Assimétrico alternado, este estilo de natação exige uma
elevada coordenação de movimentos, com um grande
trabalho de flutuação e de esforço no batimento para a
propulsão e deslize. A tração dos braços é feita da parte
superior do corpo para a parte inferior, e a propulsão
das pernas é feita de forma ritmada e o mais próximo da
superfície.
Com uma respiração breve e trabalho de apneia, o
corpo deve estar o mais elevado possível na água, com
a bacia mais subida e estabilizada.

COSTAS
Oficialmente denominado de costas crawl, pela sua
semelhança ao estilo crawl, é um estilo alternado, mas
simétrico, permitindo um avanço contínuo do corpo. A
coordenação e batimento das pernas são cruciais para o
deslize e flutuação do corpo.
O corpo deve estar o mais horizontal possível, as pernas
batem num movimento alternado e os braços rodam um
de cada vez.
Foi pela primeira vez utilizado nos Jogos Olímpicos de
1912 pelo nadador Harry Hebner.

BRUÇOS
O mais antigo, este é um estilo simétrico alternado, que
sendo descontínuo, pode provocar tempos mortos e
travar fortemente o nadador.
De forma simplista, consiste em alternar o movimento de
‘tesoura’ entre os braços e as pernas, criando impulso a
cada movimento e deslize entre cada um deles.
Tecnicamente, dizemos que este estilo decorre em várias
fases, iniciando-se pela ação descendente, em que os
braços estão a impulsionar a água de forma a avançar
na mesma, enquanto a pernada começa o movimento
de subir as pernas, de modo a empurrar depois a água.
Numa fase seguinte, os braços encontram-se já sem
efetuar impulsão, enquanto que, nesse momento, as
pernas empurram a água de forma a dar força para
se mover na água. Finalmente, os braços retomam
a posição da primeira fase dos membros superiores
enquanto as pernas efetuam um deslize.

Tudo o que necessita
para a sua piscina

À DISTÂNCIA
DE UM CLIQUE...

Numa vertente de lazer, é executado mantendo a cabeça
fora de água e com movimentos mais lentos, permitindo
nadar confortavelmente.

www.aquashop.pt
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MARIPOSA
Um estilo simétrico e alternado, é talvez a modalidade
mais difícil de executar corretamente.
A chave é conseguir colocar as ondulações no momento
certo para obter uma propulsão eficaz e, assim, um
avanço rápido e fluído.
Os braços efetuam o mesmo movimento ao mesmo
tempo e as pernas efetuam o denominado batimento
de golfinho, isto é, batem como se fossem apenas um.
Foi desenvolvido nos anos 30 por Henry Myers, mas
apenas foi considerada um estilo oficial e de competição
na década de 50.

Qual deles é o seu preferido?
Qual é o estilo que mais domina?
Aproveite este verão na sua piscina
para praticar.

A água e o corpo humano
Após alguns minutos na água, seja a relaxar ou a praticar exercício, irá reparar
na alteração da textura da pele das mãos e dos pés e, provavelmente, voltará
a questionar-se na tentativa de perceber a causa.
É um facto, no mínimo, curioso, e já foram muitos os
estudos, ao longo dos séculos, que o tentaram explicar.
Pensou-se que seria devido à penetração da água na
camada mais profunda da pele, mas isso implicaria
que o mesmo efeito se denotasse noutras partes do
corpo.
É apenas nas extremidades do nosso corpo que ocorre
esta transformação, ou seja, de zonas mais expostas
a uma maior concentração de humidade, devido ao
contacto direto com a água.
Alguns investigadores acreditam que este processo
se deve a uma questão evolutiva da espécie humana.
Ou seja, o enrugar da pele das mãos e dos pés
está relacionado com a necessidade que os nossos
antepassados tinham de se adaptar a certas tarefas
quando o tempo estava mais húmido ou os objetos
que usavam estavam molhados.

Já repararam, que quando
temos as mãos enrugadas,
conseguimos pegar em objetos
molhados mais facilmente?
22|Ambiente Piscinas |2022

D
A verdade é que o ser humano tem uma ligação muito próxima com a água.
O corpo humano de um homem adulto é composto por cerca de 65% de água, 14% de gordura corporal e 22% de tecido
ósseo. Já o corpo humano de uma mulher adulta tem cerca de 60% de água, menos 5% do que dos homens.
O corpo de um recém-nascido é composto por mais água (75%) do que o de uma pessoa idosa (50%).
Cerca de 75% do peso de um músculo é composto por água, o sangue contém 95% de água e a maior parte da água
do corpo é no fluido intracelular (2/3 de água do corpo).

A água é, sem dúvida, imprescindível à vida e,
com uma piscina, é também crucial para a diversão!

Comer e ir à água, faz mal?
Um outro facto curioso que ainda deixa muitos de nós na duvida é sobre se
é perigoso ou não entrar na piscina depois de comer?
Mário Jorge Santos, presidente da Associação de Médicos
de Saúde Pública diz-nos que “congestões e mortes por
entrar na água depois de comer é um mito”, aliás, “do
ponto de vista científico não existe congestão”.
O melhor mesmo é percebermos de onde surge este mito
e qual o seu fundamento.
Ora, quando comemos, inicia-se um processo denominado
de digestão e, aqui, uma grande quantidade do nosso
sangue é dirigida para o sistema digestivo para que este
processo decorra rapidamente e sem problemas de maior.

para os músculos.
Este verão, não espere para se divertir na sua piscina. Mas
faço-o com alguns cuidados.
Ao entrar na água, molhe-se devagar e fique atento a sinais
como enjoos, má disposição, dores de cabeça, vómitos.
Mantenha-se protegido do sol e das altas temperaturas,
use chapéu e protetor. Aposte em refeições leves e hidratese bem.

Estando o fluxo de sangue mais concentrado no sistema
digestivo, entrar na água fria depois de horas ao sol, pode
fazer com que este fluxo se desvie para os órgãos vitais, na
tentativa de manter a temperatura normal destes órgãos.
E se o sangue é desviado do estômago, há uma grande
probabilidade de dificultar o processo digestivo ou mesmo
parar a digestão.
As consequências de uma paragem de digestão são
enjoos ou vómitos.
Num caso extremo, caso haja um verdadeiro choque
térmico, há o risco de provocar uma reação vasovagal,
isto é, uma reação repentina leva o sangue para as
extremidades em vez de o levar para o cérebro. Ao baixar
repentinamente a tensão arterial, é possível provocar um
desmaio. E é ao desmaiar dentro de água que surge o
verdadeiro risco fatal, associado ao afogamento.
O mesmo aconteceria se depois de uma grande refeição
fizermos exercício físico intenso – o sangue era desviado
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HIDRATAÇÃO – A PALAVRA DE ORDEM
Junto à piscina, pode desfrutar dos melhores momentos de convívio e de
relaxamento. Dentro ou fora de água, ao sol ou à sombra, há cuidados que
deve manter para garantir a sua saúde e bem-estar.

A palavra de ordem para desfrutar ao máximo do verão
e dos momentos junto à sua piscina é hidratação.
A água é responsável por nutrir as células do
nosso corpo e garantir que todas as funções serão
devidamente cumpridas. 80% do cérebro é composto
por água, e se existirem alterações nesse valor, o seu
funcionamento pode ser afetado. As altas temperaturas
provocam uma maior perda de líquidos, e o risco de
desidratação é maior.
É importante termos em conta as várias dimensões de
hidratação: a do organismo, da pele e do cabelo.
Relativamente à hidratação do organismo, as
recomendações passam essencialmente por beber
água de forma regular e abundante. Aposte em águas
aromatizadas, tal como a que partilhamos consigo, e
consuma frutas e alimentos leves. Evite os processados
e salgados.
A hidratação da pele começa pela aplicação regular
de um protetor solar. Dê atenção a todas as zonas do
corpo, pois mesmo que estas estejam cobertas com
roupa, a maioria dos tecidos não oferece garantia de
proteção contra os raios UV.
Tenha em conta o seu tipo de pele. Os níveis de
sensibilidade e oleosidade são determinantes na
escolha da fórmula, não só para que se sinta mais
confortável, mas também para que sejam mais
eficazes.
Aposte num FPS elevado. A Direção-Geral da Saúde
recomenda o uso de um produto com FPS 30, no
mínimo. Lembre-se: pela sua saúde, mais vale o
excesso de zelo.
Utilize o protetor solar apropriado à zona do corpo e
à tipologia da sua pele. O rosto, lábios e restante
corpo, tem texturas diferentes e, por isso, diferentes
capacidades de absorção de texturas. Um protetor
solar facial apropriado é extremamente importante para
prevenir o envelhecimento da pele e o surgimento de
manchas. E evite exposição solar direta nas horas de
maior calor.
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Existem ofertas no mercado para todas as necessidades
e gostos. O importante é não descurar destes cuidados
para que desfrute do verão em pleno.
Para um aconselhamento de quais os protetores
solares a utilizar, recomendamos que consulte o seu
médico ou farmacêutico. Consulte também o estudo
que a Deco faz anualmente aos protetores solares
existentes no mercado.
Sabia que o protetor solar pode ser o melhor
amigo da sua pele, mas o maior inimigo da sua
piscina?

D
PROTETOR SOLAR:
MELHOR AMIGO OU VILÃO?
Se, por um lado, o protetor solar pode ser o seu melhor amigo, sendo uma
questão de saúde e bem-estar para a sua pele, por outro lado, ele pode ser
mais do que um vilão para a sua piscina, um verdadeiro pesadelo.
Ao entrar na água, o protetor solar dilui-se, criando uma camada de gordura suspensa na superfície da água da
sua piscina que, com os movimentos no interior da mesma, se vão acumulando nas extremidades. Este é um
dos grandes motivos pelo surgimento de manchas na linha de água.
Embora muitos dos protetores solares existentes no mercado já possuam fórmulas que indicam ser resistentes
à água, continua a existir sempre este risco.

COMO EVITAR?
O uso do protetor é imperativo para a sua segurança e
saúde, por isso, é impensável, para nós, recomendarlhe à limitação do seu uso. Pelo contrário, apresentamos
antes a solução que melhor se enquadra no contexto
da sua segurança e da qualidade da sua piscina.
A melhor recomendação é, sem dúvida, que antes de
entrar na água da sua piscina, passe todo o corpo
no chuveiro de forma a remover todos os excessos
de creme que iriam depositar-se imediatamente na
linha de água da sua piscina. Quando sair da mesma,
aplique novamente o seu creme, repondo a sua
proteção.

A higiene é importante
para si mas, também,
para a longevidade
da sua piscina.

Faça limpezas regulares na linha de água. No kit de
limpeza da sua piscina, deverá estar incluído uma
escova apropriada ao tipo de revestimento da sua
piscina. Faça limpeza apenas com os materiais
recomendados, de forma a ter uma limpeza eficaz e
sem causar quaisquer danos.
Quando a linha de água apresenta manchas mais
visíveis e persistentes, a limpeza já deverá ser feita
com recurso a um removedor de manchas. Para isso
terá de baixar o nível da água da sua piscina, de forma
a conseguir aplicar diretamente o produto na zona
manchada, sem este se diluir na água da sua piscina.
Importante ainda é manter a limpeza e os níveis de
cloro e ph controlados e ficar atento aos sinais que a
sua piscina vai apresentando.
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CABELO SAUDÁVEL NA SUA PISCINA
O aumento das temperaturas e
da intensidade dos raios solares,
mas também a maior exposição às
condições atmosféricas, faz com
que, no verão, seja necessário um
maior cuidado com o cabelo.

Seja a piscina desinfetada com cloro, sal ou
infravermelhos, as necessidades de cuidados
permanecem. No entanto, os produtos a utilizar podem
variar se o seu cabelo é pintado ou se esteve sujeito a
algum tratamento ou transformação química.

Com o aumento dos mergulhos na
sua piscina, a atenção terá de ser
redobrada.

Para evitar estas consequências e promover um
cabelo saudável, deixamos algumas recomendações
simples, mas que farão toda a diferença.
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Pontas secas e quebradiças, perda de brilho, alteração
de cor e o aspeto áspero e sem vida são algumas das
consequências de um cabelo desprotegido.

Passe sempre o cabelo por água corrente, abundantemente.
Antes de entrar na piscina, irá preparar o cabelo para um melhor controlo da penetração de cloro, sal ou mesmo
de outros resíduos presentes na água da piscina. Depois de sair da piscina, é importante remover todos os
resíduos que possam estar em contacto com o cabelo.

Use protetor solar de cabelo
Atualmente, existem diversas opções de produtos que protegem o seu cabelo de altas temperaturas, mas
também do contacto com químicos. E, sempre que possível, use chapéu ou mantenha a sua cabeça à sombra.
Quanto menos exposição solar, melhor. O sol atinge e quebra a queratina, proteína responsável pela formação
da fibra capilar.

Aposte em champôs de verão
O ideal será optar por um champô e condicionador com pH equilibrado, com proteção contra radiação solar UVA
e UVB e vitamina E. Estes componentes irão a ajudar a tornar o seu cabelo mais impermeável quer à radiação
solar, quer ao sistema de desinfeção da sua piscina.

Hidratação
Aposte em máscaras capilares, pelo menos, uma vez por semana. Uma boa dica é, nos dias de piscina, substituir
o condicionador por uma fórmula mais intensa de hidratação.

Alimentação saudável
O cabelo também reflete muito o nosso estado de saúde. No verão, aposte em alimentos ricos em antioxidantes
e em água, e beba, pelo menos, 2L de água por dia.
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Proteja a sua Piscina
com as coberturas LINOV

Com a utilização de uma cobertura evita
a entrada na piscina de folhas, insetos,
bactérias e fungos, criando uma melhor
qualidade da água e redução dos custos
de limpeza, tanto no tratamento físico como
no tratamento químico

Parque Industrial de Sobreposta - Rua da Piscina nº 70-A - 4715-553 Sobreposta
Braga-Portugal - Tel. +351 253 303 100 - Fax. +351 253 303 109
info@linov.pt - www.linov.pt
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Piscina interior
vs piscina exterior
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Piscina interior

vs piscina exterior
No dicionário, a palavra piscina é definida como um grande tanque usado
para fins recreativos ou desportivos. Para nós, piscina é sinónimo de um estilo
de vida mais feliz, saudável e divertido. Existem diversos formatos, dimensões
e tipologias de piscinas.
Mas quando pensamos em piscina,
qual é a primeira imagem que visualizamos?

Talvez essa imagem se altere consoante a estação do ano. Ou seja, no verão visualizamos uma bela piscina
exterior, mas, no inverno, uma piscina interior com água aquecida é, sem dúvida, o mais apetecível.
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No momento de decisão de instalação de uma piscina,
como decidir entre uma piscina exterior e uma piscina interior?
Embora a decisão tenha sempre de ter em conta a localização
e o espaço disponível, talvez o ideal seja percebermos quais as
semelhanças e o que as distingue, na prática.
A dimensão e modelo são apenas condicionados à escolha e
ao espaço disponível.
O sistema de filtração será de acordo com o modelo e a
finalidade. Já o sistema de aquecimento da água pode ser ou
não utilizado em ambas as situações.
Se, por um lado, a piscina interior pode estar menos sujeita a
detritos e à alteração da qualidade da água pela ocorrência
de chuvas, poluição e detritos, por outro, uma temperatura
habitualmente mais elevada da água é mais favorável ao
desenvolvimento de algas.
Em ambos os casos, é possível manter a piscina ativa o ano
inteiro, mas também é perfeitamente normal a hibernação.
Neste último caso, o tipo de coberturas terá sempre em conta

o tipo de fixação e de finalidade, que logicamente irá divergir.
Nas piscinas interiores poderá de ter em atenção o grau de
humidade dentro do edifício, sendo, muitas vezes, aconselhado
o uso de desumidificadores adequados.
Nas piscinas exteriores, deverá estar atento às alterações de
temperatura, que além de alterarem os níveis de ph e cloro,
também deverá garantir que, no inverno, os equipamentos não
congelem.
As piscinas exteriores estão mais associadas a diversão e
ao escape ao calor, já as interiores são mais comumente
associadas ao spa, relaxamento e fins terapêuticos.
Se está indeciso, talvez o ideal será ter uma cobertura que
permita que a sua piscina seja versátil, ou então, se lhe for
possível, porque não uma de cada?
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Piscina coberta

= piscina segura?
Os cuidados e a manutenção da sua piscina deverão ser mantidos o ano inteiro. É fácil
mantermos a motivação durante o verão, quando mais desfrutamos da piscina, mas com
as temperaturas a descer e chuva cada vez mais frequente, a motivação não é a mesma.
A melhor alternativa é mesmo reduzir os cuidados, mas de forma a que proteja a
sua piscina e reduza também os custos de manutenção. A solução está na aposta
num processo de hibernação e na aquisição de uma cobertura.

COBERTURAS
As coberturas de piscinas são como os casacos: além dos
inúmeros modelos e dimensões, existem ainda diversas
tipologias adequadas para cada estação, que fazem sempre
sentido.
No inverno, a sua utilização torna-se ainda mais essencial para
uma hibernação mais segura e eficiente.
No verão, sempre que a piscina não está em utilização, ajuda
a protege-la da acumulação de detritos, poluição e raios UV,
promove a conservação da temperatura da água e evita a sua
evaporação.
As coberturas têm ainda um papel importante no que toca à
segurança de pessoas e animais. No entanto, não substituem
a vigilância ativa.
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Este equipamento é recomendado sempre que a piscina não
está em utilização, pois o seu papel fundamental diz respeito à
proteção da própria piscina, protegendo a sua água, materiais
e equipamentos de agressões externas, poluição e alterações
meteorológicas. A chuva, por exemplo, além de alterar o ph da
água que exige mais tratamentos químicos, arrasta detritos para
dentro da piscina.
Ao auxiliar na manutenção da piscina, a conservar a temperatura,
a reduzir a evaporação e a proteger da poluição e detritos, vai
promover uma maior poupança com os cuidados da água e da
piscina em geral.
As vantagens são visíveis, agora só falta mesmo descobrir qual
a cobertura ideal para sua piscina.

QUAL A COBERTURA IDEAL?
Recomendamos, essencialmente, três tipos
de coberturas: as coberturas tradicionais,
de barras e as de estore.
Nas coberturas tradicionais, podemos distinguir entre as
coberturas de verão e as de inverno. O que as difere é o tipo de
material que as constitui, assim como o tipo de fixação.
Estas coberturas são produzidas por nós, à medida da sua
piscina. Dispõe de uma diversidade de cores entre o azul,
verde e cinzento e ainda diferentes tipos de fixação, como o
grampo de relva, grampo de pavimento e piton escamoteável
aço inox. Simples e rápida de instalar, respeita todas as normas
de segurança e a sua opacidade protege ainda mais a sua
piscina da fotossíntese que promove o surgimento de algas e
microrganismos e a deterioração dos equipamentos.

a opção para mecanismo de enrolamento motorizado. Estas
são 100% modulares e estão disponíveis nas cores azul, verde,
areia e cinzento.
Finalmente, as coberturas estore automáticas são fabricadas
conforme a Norma NF P30-308 e podem ser coberturas à
superfície com ou sem cofre e cobertura imersa. Idealmente,
deverão ser projetas aquando da construção da piscina. Estas
reúnem o conforto, beleza e segurança e estão disponíveis nas
cores branco, areia, azul e cinzento.

Entre elas, a diferença encontra-se no
mecanismo de fixação, no automatismo e no
resultado estético. Além disso, também se
distinguem pelo valor entre elas.

Já as coberturas de barras funcionam como coberturas de
verão e de inverno, sendo mais simples de manusear, com

Cobertura de Barras

Cobertura de Estore
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Piscina por mais uns dias,
ou para o ano todo
Este ano, vai ser mais fácil prolongar o uso da sua piscina exterior, ou ainda, mante-la operacional
durante todo o ano.
Além dos cuidados habituais, terá de ter uma atenção acrescida á qualidade da água, de forma
a mante-la sempre nas melhores condições, promovendo a qualidade do seu uso, mas também
dos materiais e equipamentos.

Sabia que a chuva altera a
qualidade da água da sua
piscina?
Costumamos associar à chuva a perceção de pureza. O
fundamento desta atribuição advém da limpeza que a chuva
proporciona ao ar, ao absorver e eliminar do ar as várias
impurezas presentes. No entanto, quando esta chega ao solo,
ou água da sua piscina, está carregada de matéria orgânica, e
com um elevado nível de acidez. Além disso, quando chove,
os detritos presentes no solo, à volta da piscina, facilmente são
arrastados para o seu interior.
Logo, chuva é sinonimo de piscina mais poluída.
As alterações da temperatura que sentimos durante o dia e
a noite, também alteram o comportamento da água da sua
piscina.

O QUE FAZER?
Controlar os níveis de alcalinidade, de pH, e de cloro. Quanto
mais frequente for este controlo, melhores condições terá a sua
piscina. Se, durante o verão, os testes semanais poderiam ser
suficientes, nesta fase, recomendamos o controlo diário.
Remova os detritos da sua piscina. Com o apanha folhas,
remova todos os detritos à superfície. Aposte em aspirações
mais frequentes para eliminar os resíduos que se acumulam
no fundo da piscina.
Previna a propagação de algas. Escove as paredes, o fundo e
a linha de água da sua piscina para evitar a propagação do de
algas. Caso observe alteração de cor na sua piscina, aposte
em produtos algicidas para uma remoção mais eficaz.
E mesmo com dias menos quentes, pode tornar os banhos
mais apetecíveis.
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COMO?
Aposte numa bomba de calor para aquecer a água da sua
piscina.
Tem estes e outros artigos e produtos disponíveis na
Aquashop, a loja online da sua piscina.

Se acredita que do verão já só restam as boas memórias e
que, este ano, já não fará mais uso da sua piscina, então está
na altura de falarmos da hibernação.
Hibernar a piscina é um processo de consiste em preparar a
sua piscina para ficar ‘adormecida’ durante meses, sem ter de
esvaziar a sua piscina e evitando o desgaste dos materiais e
dos equipamentos. Trata-se de preservar a sua piscina com a
garantia de que no próximo verão o processo de ativação seja
mais simples e imediato.
Este é um processo relativamente simples, no entanto, se for a
primeira hibernação da sua piscina, recomendamos que o faça
com a ajuda e supervisão de um técnico. Pois a má execução
de qualquer um dos procedimentos de hibernação poderá
implicar uma série de problemas e custos acrescidos.

PUB

Tudo o que necessita
para a sua piscina

Esclareça todas as suas dúvidas
com a sua equipa técnica,
e já sabe, encontre todos
os produtos em Aquashop,
a loja online da sua piscina.

À DISTÂNCIA
DE UM CLIQUE...
www.aquashop.pt
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PARTNER

SE ESTIVER INTERESSADO EM TORNAR-SE
REPRESENTANTE AUTORIZADO DA MARCA SOLEO, CONTACTE-NOS.

JUNTE-SE A NÓS
AO ENTRAR NO MUNDO SOLEO TEMOS À SUA DISPOSIÇÃO:

• utilização da marca SOLEO;
• possibilidade de atribuição de área exclusiva;
• produtos inovadores, patenteados a preços competitivos;
• formação e apoio técnico em qualquer parte do mundo;
• preços reduzidos com material de exposição;
• página web, brochuras, catálogos e videos em vários idiomas;
• aplicativo de orçamentação online e muito mais.

soleopartner.grouprpi.com
info@grouprpi.com

Especial

POOL

PARTY

Verão e piscina rimam com Pool Party.
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Verão e piscina

rimam com pool party
Um dos melhores programas para desfrutar a sua piscina
Relativamente à decoração, é difícil é resistir às milhares de ideias que o Pinterest nos dá. Comece por selecionar
o tema que irá direcionar as decorações: selva, flamingos, unicórnio, hawai, tropical, marinheiro, ice cream, etc.
Melhor ainda, aposte numa decoração super colorida e use elementos variados.
O ideal será combinar os elementos de decoração com os petiscos e bebidas. Se pretender um registo mais
refrescante e saudável, aposte nas frutas e nas águas aromatizadas. O mais importante é criar momentos, para
si e para os seus convidados, que permitam relaxar e divertirem-se.
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Deixamos algumas dicas para uma pool party
divertida e cheia de estilo.
•

Utilize bóias e balões coloridos para decorar os espaços exteriores e a própria piscina.

•

Utilize baldes ou pequenas piscinas insufláveis para encher com gelo e manter as bebidas frescas.

•

Faça espetadas de fruta de ananás, melancia, etc. Utilize as cascas intactas como jarras de flores.

•

Frutas como a melancia, podem ser partidas em triângulos e com um espeto ganham a forma de gelado.

•

Sirva gelatinas coloridas em taças transparentes. Se reduzir para metade da água, na sua confeção, estas
ficarão com mais consistência. Corte-as aos cubos e sirva como gomas.

•

Prepare alguns jogos para animar a festa.

•

Aposte numa playlist com os hits de verão para animar a sua festa.

2022
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Àgua aromatizada de pepino,
limão e manjericão
Ingredientes
1l de água
1 limão partido às rodelas
1/2 pepino partido às rodelas
2 folhas de manjericão
gelo (para servir)

Preparação
Coloque num jarro todos os ingredientes e leve
ao frigorífico, algumas horas.
Sirva com cubos de gelo

Dica: depois de beber água,
pode voltar a encher o jarro e
deixar aromatizar novamente.

Se preferir servir uma bebida com alcool,
sugerimos esta bebida refrescante com vinho
do porto, para o mais charmoso fim de tarde
junto à sua piscina. Partilhamos uma receita
irresistível com um Porto Calem Special
Reserve.

Ingredientes
Cubos de gelo qb
Vinho do Porto Calem Special Reserve
Água tónica
Gengibre fresco
Fatias de toranja

Preparação
Encha meio copo com cubos de gelo.
Coloque 1/3 de copo de Calem Special Reserve.
Encha o restante com água tónica.
Junte 2 porções de gengibre fresco.
Sirva com uma fatia de toranja.
Desfrute desta bebida refrescante junto à sua piscina.
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E
E porque, queremos deixar-lhe também sugestões de comidas, deixamos-lhe duas receitas simples, mas com
aromas de verão. As ameijoas à bolhão pato, é inspirada na proposta da Clara de Sousa, e uma Empada de
salmão e espinafres, como sugestão do blog A Pitada do Pai

Ameijoas à Bolhão Pato
Ingredientes

Preparação

1 kg de amêijoas
50 ml de azeite
6 dentes de alho
50 ml de vinho branco
1 molho de coentros
1 limão
sal q.b.

Coloque as ameijoas de molho em água fria e um pouco de sal durante
cerca de 2 horas. Este processo fará com que estas larguem toda a areia
que possam ter.
Num tacho, deixe lourar o alho com o azeite. Junte as ameijoas escorridas
e adicione um pouco de sal.
Tape o tacho e deixe cozinhar durante 5 minutos, agitando o tacho ou
mexendo a meio.
Assim que as ameijoas estejam cozidas, junte o vinho e volte a mexer.
Quando levantar fervura, desligue o fogão.
Adicione o sumo de um limão e uma mão bem cheia de coentros frescos
picados grosseiramente.
Para servir, no tacho ou num prato, adicione mais coentros e decore com
gomos
de limão.
Sugerimos ainda que acompanhe com massa cozida com um pouco de
água da cozedura das ameijoas, ou apenas com pão rústico.
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Empada de salmão
e espinafres
Ingredientes

Preparação

3 lombos de salmão
1/2 molho espinafres
2 embalagens massa folhada
1 pacote queijo feta

Disponha a massa folhada diretamente no tabuleiro que vai ao forno.
Adicione o salmão partido ou esfiado. Por cima, adicione os espinafres
e, no final, para temperar, o queijo feta esfarelado.
Para terminar, coloque a outra embalagem de massa folhada por cima,
sele as duas e faça uns furinhos com o garfo.
Leve ao forno por cerca de 35 minutos a 200ºC.

Com todas estas sugestões, quando der por si,
está num espírito de poolparty e quem,
sabe até, um sunset.
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Chegaram finalmente os dias que certamente todos ansiavam.
O sol e o calor farão parte da nossa realidade nos próximos meses,
obrigando-nos a sair e aproveitar a vida ao ar livre.
É altura de repensar e remodelar os espaços exteriores dando-lhes
uma nova vida mais condizente com a época.
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Pavimento Teca Deck
Lancil Manoir
Muro e revistimento Traverti
Pavimento Manoir
Pavimento e bordadura Velluto

2

3
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PUB

®

A felicidade em família
SISTEMA PATENTEADO

Uma Piscina Económica
Imputrescible
Imputrescível
Fácil de Instalar
Fácil de Instalar

A
F AÊ Ç
MESMO
VOC

PISCINA EM BETÃO, ASPETO MADEIRA

Fácil de instalar, a sua piscina NATURALIS estará pronta em dois dias. Graças
ao seu manual de instalação, tudo não passa de uma brincadeira em Familia.

Aspeto da madeira
sem os seus inconvenientes.
Só vantagens:
• Estrutura e bordadura de betão armado
aspeto madeira (tingido na própria massa)
• Resistente ao gelo e ao degelo
• Sem necessidade de manutenção
• Não apodrece
• Económica
• Fácil de instalar

info@naturalisrp.com

www.naturalisrp.com

RP INDUSTRIES, SA
Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta - 4715-553 - Braga - Portugal
Tel.: +351 253 689 508 - Fax: +351 253 689 509
RP INDUSTRIES

